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VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

ZADÁVANÉ DLE § 9 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O  ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)  

 

Údaje o zadavateli: 

 

Název/obchodní firma zadavatele 
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

Sídlo/místo podnikání 
Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice 

IČ 
600 76 658 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, děkanka fakulty 

Kontaktní osoba ve věcech 

veřejné zakázky 
Jan Kraman, tel.: 602 125 586, e-mail: kraman@ef.jcu.cz 
 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Výměna zářivkových trubic a svítidel za LED  
 

1. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Celková předpokládaná hodnota za předmět plnění veřejné zakázky:  490 000,- Kč bez DPH 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná 

nabídková cena uchazeče. Uchazeč, jehož nabídková cena bude vyšší než předpokládaná 

hodnota, bude ze zadávacího řízení vyloučen. 

 

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
Výměna zářivkových trubic a svítidel proběhne v budově děkanátu Ekonomické fakulty JU (označení 
budovy A – K400) – osvětlovací tělesa dle přiložené Specifikace (Příloha č. 1).  
 
V případě, že jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní názvy či konkrétní 
výrobky, jedná se pouze o referenční výrobky. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění 
veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
3.1. Místo plnění:  

Děkanát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 787/13, 370 05 

České Budějovice. 

3.2. Termín plnění:  
 
Předpokládaný termín zahájení prací: 1. 12. 2020  
Termín ukončení: nejpozději do 31. 1. 2021 
 
Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. 
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4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Druh veřejné zakázky:   elektrické zdroje světla a svítidla 
Druh zadávacího řízení:  zakázka malého rozsahu 
 

Název CPV kód 

Zářivková osvětlení 31532900-3 

 

 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH 

PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY 

 

Závazné platební podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky a sankční podmínky jsou uvedeny 

v Návrhu Smlouvy (dále také „Smlouva“), která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Specifikace 

předmětu plnění (Příloha č. 1) se stane nedílnou součástí Smlouvy.  

 

6. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK  

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se 

zadávacími podmínkami.  

 

Další požadavky: 

- Nabídková cena bude uvedena v CZK.  

- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky.  

- Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve Specifikaci požadovaných svítidel. 

Tuto Specifikaci, podepsanou osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat, učiní 

uchazeč součástí nabídky jako přílohu Návrhu smlouvy. 

- Nabídková cena bude stanovena jako cena maximálně přípustná za splnění celého předmětu 

veřejné zakázky, přičemž musí zahrnovat též dopravu a pojištění pro transport do místa určení a 

musí zahrnovat veškeré další náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné 

zakázky.  

- Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, může tuto slevu promítnout do 

jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech nebo paušálně na celou zakázku. 

- Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem 

soupisu prací zadavatele, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami 

zadavatele jsou již plně zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů. 

 

 

8. POŽADAVEK ZADAVATELE NA UVEDENÍ SUBDODAVATELŮ 

 
Zakázka nepředpokládá účast subdodavatelů.  
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9. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

 

9.1. Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění: 

a) základních kvalifikačních předpokladů, 

b) profesních kvalifikačních předpokladů, 

 

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 

prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a 

zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná 

osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce 

předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

starší než 90 kalendářních dnů. 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

 

9. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného 

prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné 

základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem (viz § 53 Zákona o veřejných 

zakázkách).  

 

10. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením požadovaných 

dokladů v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence, ve které je dodavatel 

zapsán, nesmí být starší než 90 kalendářních dnů (viz § 54 Zákona o veřejných zakázkách). 

 

a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží výpis z 

obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán. 

 

b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží doklad o 

oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 

11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

Pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek bude v rámci hodnocení určeno podle nejnižší nabídkové ceny 
bez DPH za předmět plnění.  

V případě, že dva či více uchazečů, předloží naprosto stejnou nabídkovou cenu bez DPH, a bude se 
jednat o uchazeče, se kterými je možné uzavřít smlouvu dle zákona, bude přistoupeno k losování 
pořadí. V případě, že by došlo k losování pořadí, budou zástupci těchto uchazečů k losování písemně 
pozváni. 
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12. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ A OBSAH NABÍDKY 

 

Uchazeč předloží nabídku písemně, v českém jazyce, v jednom vyhotovení v listinné podobě. 
Zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku také v jednom vyhotovení v elektronické podobě na 
paměťovém nosiči přiloženém k listinnému vyhotovení. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, 
které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

 

Zadavatel doporučuje uchazečům všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou 

číselnou řadou a zajistit nabídku proti neoprávněné manipulaci. 

 

Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel doporučuje, aby nabídka 

uchazeče byla zpracována v následujícím členění: 

 Titulní strana nabídky obsahující název veřejné zakázky a identifikační údaje uchazeče  

 Obsah nabídky 

 Návrh smlouvy: 

 Součástí zadávacích podmínek je Návrh smlouvy o dílo. Uchazeč pouze doplní 
požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče učiní součástí nabídky jako Návrh smlouvy. Návrh Smlouvy musí po 
obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud 
Návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 
uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. 
Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí 
být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc 
musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 Pokud Smlouva nebude obsahovat všechny požadované části smlouvy, bude tato 

skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. 

 Součástí Návrhu smlouvy o dílo (a tedy nabídky uchazeče) budou tyto přílohy: 

 Čestné prohlášení – splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 3 ZD) 

 Kopie dokladů k prokázání splnění profesní kvalifikace 

 Podepsaný Návrh smlouvy o dílo bude zaslán zadavateli ve dvou vyhotoveních.  
 

 

13. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM  

Dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle dodavateli 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty a to nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného 
znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
 
Adresa pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci 
 

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě na adresu:  

Zadavatel:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  

Ekonomická fakulta 

adresa:    Studentská 13 

   370 05 České Budějovice 

kontaktní osoba: Jan Kraman  

tel.: 602 125 586  
e-mail: kraman@ef.jcu.cz 
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Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro 

podání nabídek osobně nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), 

nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu nebo osobně vždy 

v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek tak, aby byly 

doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek. V současné pandemické situaci při osobním 

doručení doporučujeme předem se domluvit s kontaktní osobou na konkrétním místě, příp. na 

požadovaných podmínkách předání nabídky.  

Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným označením  
 

ZAKÁZKA: 
Výměna zářivkových trubic a svítidel za LED  

NEOTEVÍRAT 
 

a na uzavření opatřené razítkem. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné vrátit 
nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky musí být doručeny nejpozději 
v poslední den lhůty pro podání nabídek. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 
 
Konečná lhůta pro podání nabídek je 20. 11. 2020 – 12,00 hod. na adresu kontaktní osoby.  
 
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné a proběhne do 5 pracovních dnů od jejich doručení.   
 

14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  

 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 19. 11. 2020 v 10:00 hodin. 

Sraz účastníků prohlídky je na adrese: Ekonomická fakulta, Studentská 787/13,  

       370 05 České Budějovice 

V případě zájmu o účast na prohlídce místa plnění kontaktujte nejdříve kontaktní osobu. 
 

 

15. PRÁVA ZADAVATELE 

 

Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení zejména za předpokladu, že:  

a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval  

b) vybraný dodavatel, popř. dodavatel druhý, třetí v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 
neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost 

c) zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. 

 

Zadavatel si vyhrazuje, že Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí do 5 pracovních dnů 
od rozhodnutí jeho uveřejněním na úřední desce Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (www.ef.jcu.cz). Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje 
za doručené okamžikem uveřejnění na úřední desce. Zadavatel si také vyhrazuje právo uveřejnit na 
úřední desce případné Rozhodnutí o vyloučení uchazeče za stejných podmínek.  
 

16. DALŠÍ INFORMACE ZADAVATELE 

 

16.1. Spolupráce se zadavatelem: VZ bude realizována v součinnosti s kontaktní osobou zadavatele, 

která sestavuje zadání pro provedení dílčí služby, kontroluje a připomínkuje výstupy, definuje 

nedostatky v poskytovaných odborných službách, požaduje odstranění vad a nedodělků.  

16.2. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 

včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před 

http://www.ef.jcu.cz/
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podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s 

podmínkami zadání souhlasí a respektuje je. 

16.3. Pokud se v předložené nabídce uchazeče liší nabídková cena uvedená v krycím listu od ceny 

uvedené v Návrhu smlouvy, vždy se za platnou považuje nabídková cena uvedená v Návrhu 

smlouvy. 

16.4. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že je vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou 

dobu běhu zadávací lhůty. 

16.5. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 60 dní. 

16.6. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 

16.7. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání 

veřejné zakázky. 

16.8. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem (např. změna právní formy uchazeče, apod.), je příslušný uchazeč povinen o této 

změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.  

16.9. Zadavatel si vyhrazuje možnost provést změnu zadávacích podmínek v průběhu zadávacího 

řízení. 

16.10. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit Návrh smlouvy uvedený v nabídce (vypracovaný v souladu 

se zadávací dokumentací).  

16.11. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v průběhu zadávacího řízení bez 

uvedení důvodu. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli 

jakýkoliv nárok. 

16.12. Uchazeč bere na vědomí, že podpisem smlouvy vzniká závazek, že poskytne potřebné 

spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě. Uchazeč je tedy povinen poskytnout přístup všem oprávněným 

kontrolním orgánům k veškerým dokumentům, nabídkám, smlouvám a souvisejících 

dokumentům, včetně těch, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 

obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky 

kladené právními předpisy zákona 252/2012 Sb. zákona o státní kontrole. Povinností 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, v platném znění jsou vázáni i všichni subdodavatelé dodavatele. 

 

17. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY 

 

 Příloha č. 1 – Specifikace zakázky 

 Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 

 Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (vzor) 

 Příloha č. 4 – Krycí list nabídky 

 
 
 
V Českých Budějovicích dne 30. 10. 2020 
 
 
 
 
………………………………………… 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
děkanka EF JU 
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