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1. Základní údaje o ve řejné zakázce 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Název veřejné zakázky:   Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město – modernizace dílen odborného 
výcviku - konven ční soustruh a frézka 

Název zadavatele:   Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město 

IČ zadavatele:     60371790 
DIČ zadavatele:   CZ60371790 
Sídlo zadavatele:  
    

Velehradská 1527 
686 03 Staré Město 

Kontaktní osoby zadavatele: Ing.. Miroslava Kořínková 
Telefon      607 670 059 
email:  korinkova@sosgsm.cz 
Adresa profilu zadavatele:    https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=342 
Organizace pověřená zadavatelskou 
činností – administrátor veřejné zakázky 

INVESTA UH, s.r.o.  
 

Sídlo:       Dlouhá 688 
686 01 Uherské Hradiště 

Kontaktní osoba:    Eva Knotová 
Ing. Marie Knotová 

Telefon, fax:    777 764 694 
email:  e.knotova@investauh.cz  

 
  

Za zadavatele schválil:  Za administrátora ve řejné zakázky:  
Ve Starém Městě dne ………... 2018 V Uherském Hradišti dne ………. 2018 

 

.................................................................. .................................................................. 
Mgr. Bedřich Chromek 
ředitel 

Eva Knotová 
jednatelka 



 

 
  

2. Vymezení p ředmětu zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 kusů nových nepoužívaných 
konvenčních frézek a 8 kusů nových nepoužívaných konvenčních soustruhů. 

 
Podrobné požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci strojů, která je součástí 
Zadávací dokumentace jako Příloha ZD č. 3 a) Technická specifikace strojů a 
Příloha ZD č. 3 b) Technická specifikace strojů.     
 
Odkazují-li technické specifikace dodávaných výrobk ů uvedených 
v zadávacích podmínkách p římo, či nep římo na ur čité dodavatele, výrobky, 
nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, pr ůmyslové vzory, ochranné 
známky, nebo ozna čení původu, m ůže dodavatel nabídnout rovnocenné 
řešení v souladu s § 89 odst. 5 a 6 zákona. Rovnocen né řešení však musí 
splňovat nejen podmínky technické, ale i podmínky plné kompatibility se 
jmenovanými výrobky, patenty na vynálezy, užitnými vzory, pr ůmyslovými 
vzory, ochrannými známkami nebo ozna čením původu.  
 
Klasifikace p ředmětu ve řejné zakázky: 
kód CPV – 42623000-9 Frézy 

                       42621000-5 Soustruhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

3. Obchodní podmínky – návrh smlouvy  
 
 

KUPNÍ SMLOUVA   
 
 

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na 
dodávku  

 
 

„St řední odborná škola a Gymnázium Staré M ěsto – modernizace dílen odborného 
výcviku - konven ční soustruh a frézka“ 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760 
 

Smluvní strany: 
 

Objednatel:    St řední odborná škola a Gymnázium Staré M ěsto        
Sídlo:     Velehradská 1527, 686 03 Staré Město  
Zastoupený:    Mgr. Bedřichem Chromkem 
Telefon:     572 420 203 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:                5558410247/0100 
IČ:     60371790  
DIČ:     CZ 60371790 
 
dále jen kupující  na straně jedné  
 
a 
  
Dodavatel:                               
Sídlo: 
Zastoupený: 
Telefon:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
IČ:   
DIČ:                                                                                      
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka 
...........  
 
dále jen prodávající , na straně druhé 
 
 

uzavírají  
 

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. tuto kupní smlouvu.  
 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1.1. Prodávající za podmínek stanovených touto smlouvou prodává kupujícímu 8 kusů 

nových nepoužívaných konven čních soustruh ů a 8 kusů nových 



 

 
  

nepoužívaných konven čních frézek  včetně příslušenství  blíže specifikovaných 
v příloze č. 1 Technická specifikace strojů, která je nedílnou součástí této smlouvy 
(dále jen „Stroje“) a převádí na něho vlastnické právo k těmto strojům a kupující 
uvedené stroje kupuje a zavazuje se zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě 
kupní cenu uvedenou v článku IV. níže. Stroje musí splňovat požadavky uvedené 
v Zadávací dokumentaci, části 4) Technické podmínky 
 

1.2. Typové označení: ........................................................................................................... 
 

1.3. Výrobce: ......................................................................................................................... 
 

1.4. Prodávající prohlašuje, že dodávané stroje jsou nové, tzn., že kupující je prvním 
majitelem strojů od jejich výrobce. 

 
1.5. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava strojů do místa plnění a uvedení 

strojů do plně provozního stavu. 
 
1.6. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění 

při převzetí strojů a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení. 
 

1.7. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Střední odborná škola a 
Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku“, reg.č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760 (dále jen „Projekt “), který kupující realizuje 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
 

 
II. 

Místo a zp ůsob p ředání 
 
2.1. Prodávající se zavazuje dodat stroje nejpozději do 90 dnů od podpisu této Kupní 

smlouvy a to do 12:00 hod v daný den.  
 

2.2. Stroje budou předány v sídle kupujícího – Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město, Revoluční 747, 68601 Uherské Hradiště. Prodávající nepřijímá žádnou 
odpovědnost za jiný čas a místo předání, než je určeno nebo jinak písemně 
dohodnuto s prodávajícím. 

 
 

III. 
Kontrola 

 
3.1. Kupující je povinen zkontrolovat stroje při jejich předávání prodávajícím co do jejich 

kvality a zda odpovídají specifikacím uvedeným v příloze č. 1 Technická specifikace 
strojů 

 
3.2. Zjištěné případné závady a poškození mohou být důvodem k nepřevzetí strojů 

kupujícím až do doby jejich úplného odstranění prodávajícím. 
 
3.3. Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o 

předání a převzetí strojů, který podepíše oprávněný zástupce prodávajícího (dále jen 
« Protokol »). V Protokolu musí být zapsána také zjištěná poškození.  



 

 
  

 
3.4. Stroje se považují za předané a převzaté okamžikem podpisu Protokolu o předání a 

převzetí oběma smluvními stranami. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

 
3.5. Prodávající se zavazuje před předáním strojů zajistit vlastním nákladem provedení 

všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání strojů, pokud je jejich provedení 
obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno,         
a k předání těchto dokladů kupujícímu. 

 
 

IV. 
Cena stroj ů a způsob úhrady 

 
4.1. Na základě výsledků výše uvedeného zadávacího řízení byla cena na dodávku strojů 

stanovena následovně.  
 

4.2. Celková cena za dodávku stroj ů   
 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 „Cenová nabídka“, ve které je celková 
cena za stroje uvedená v tomto členění:     

- cena za 8 ks konvekčních frézek 
- cena příslušenství frézek 
- cena za 8 ks konvenčních soustruhů 
- cena příslušenství soustruhu 

 
4.3. Forma úhrady: bezhotovostně, na základě daňového dokladu - faktury.  

Faktura bude vystavena k termínu dodání strojů. Splatnost faktury na stroje bude do 
30 dnů od data jejího vystavení. 
Na daňovém dokladu bude dále uveden text: 

- Název projektu: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - 
modernizace dílen odborného výcviku"CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760 

- Věta: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

     Položka 

Počet 

kusů MJ 

Cena za 

jednotku 

včetně DPH 

Cena celkem  

bez DPH 

Cena celkem  

s DPH 

Univerzální frézka  8 ks                - Kč  - Kč                  - Kč  

Příslušenství frézky 1 komplet  - Kč - Kč - Kč 

Soustruh 8 ks                - Kč                  - Kč                   - Kč  

Příslušenství  soustruhu  1 komplet  - Kč - Kč - Kč 

 

CENA CELKEM  

               - Kč                 - Kč                   - Kč  



 

 
  

4.4. Platba proběhne v českých korunách. 
 

4.5.  Kupující neposkytuje zálohu. 
 
 

V. 
Přechod vlastnictví a nebezpe čí škody na strojích 

 
5.1. Vlastnické právo přejde na kupujícího okamžikem převzetí strojů. 

 
5.2. Dodávka strojů je splněna řádným dodáním strojů za podmínky dodržení 

kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy 
vztahujícími se ke strojům, uvedením do provozu, odstraněním vad a zaškolením 
obsluhy. Samotné zaškolení obsluhy proběhne v den předání strojů. 

 
5.3. Součástí dodávky bude mimo strojů vlastních dále zejména dodací list, atesty 

použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a 
údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti. Veškeré doklady budou předány 
v českém jazyce. 

 
5.4. Nebezpečí škody na strojích přejde na kupujícího v okamžiku, kdy kupující podepíše 

Protokol. 
 

VI. 
Odpov ědnost za vady, záruka za jakost 

 
6.1. Prodávající zaručuje, že stroje budou v době předání odpovídat co do jakosti a 

provedení specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
6.2. Prodávající poskytuje dále na stroj záruku v délce 24 měsíců ode dne předání strojů. 
 
6.3. Prodávající přijme reklamace týkající se kvality pouze za předpokladu splnění 

podmínek uvedených v návodu na obsluhu a dále za předpokladu následujících 
podmínek: 

 
(i) Provedení garančních prohlídek v záruční době dle pokynů výrobce.  

 
(ii) Prodávajícímu bude závada prokazatelně oznámena během přiměřené doby 

poté, co je zjištěna, nejpozději však do 3 dnů po zjištění takové závady. 
 
(iii) Závady nejsou způsobeny nepřiměřeným opotřebením, opomenutím či 

zanedbáním, nesprávným používáním nebo nesprávnou úpravou nebo 
použitím nesprávných mazadel či použitím jiných náhradních dílů než 
náhradních dílů určených prodávajícím. 

 
6.4. Případné vady vzniklé na strojích v záruční době a oznámené prodávajícímu v 

souladu s tímto článkem budou odstraněny podle volby prodávajícího buď opravou 
strojů, dodáním nových strojů nebo poskytnutím odpovídající slevy z kupní ceny 
strojů. Zvolený nárok nemůže prodávající měnit bez souhlasu kupujícího.  
 

6.5. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů od jejího 
uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení 



 

 
  

vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím 
nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se 
jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
 

6.6. Kupující může požadovat náhradu škody, která mu z vadného plnění vzešla. Náhradu 
však nemůže požadovat v rozsahu, v jakém mohl dosáhnout uspokojení práv 
z odpovědnosti za vady a dále v případě poskytnutí odpovídající slevy z kupní ceny. 
Prokazatelné náklady vzniklé kupujícímu s uplatněním oprávněné odpovědnosti za 
vady či záruky nese prodávající. 

 
VII. 

Smluvní sankce 
 

7.1. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení s dodáním strojů.  

 
7.2. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý den prodlení s odstraněním reklamované vady. 
 
7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. 
 
 

VIII. 
Rozhodné právo, řešení spor ů 

 
8.1. Tato smlouva a její výklad se řídí právem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem. 
 
8.2. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany 

pokusí vyřešit smírně vzájemnou dohodou.  
 

8.3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 
zejména ustanoveními § 2079 a násl. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
9.1. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, nebude mít tato 

neplatnost žádný vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud platné 
právní předpisy nestanoví jinak. Smluvní strany se dohodly, že neplatné ustanovení 
nahradí ustanovením novým, jež svým významem a povahou nejvíce odpovídá 
původnímu ustanovení. 

 
9.2. Kterákoliv ze stran je oprávněna vyžadovat, aby druhá strana do deseti dnů od 

obdržení písemné žádosti uzavřela příslušný dodatek smlouvy v souladu s tímto 
článkem. 

 



 

 
  

9.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou po dohodě 
obou stran. 

 
9.4. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.  
 

9.5. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 
 

9.7. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních v jazyce českém a obě verze mají 
stejnou platnost.  
 

9.8. Tato smlouva je sjednána na základě svobodné, vážné a určitým způsobem 
vyjádřené vůle stran a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše 
uvedeného připojují obě strany své podpisy. 
 

9.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

Příloha č. 3 a) a 3b) Zadávací dokumentace Technická specifikace strojů - vyplněná 
dodavatelem 
Příloha č. 4:  Cenová nabídka - vyplní dodavatel 
 
 
 
 
 
Ve Starém Městě dne .......................     V ............................ dne 

....................... 
 
 
 
 
 
....................................................                                           ................................................... 
                  Kupující                                               Prodávající 
 



 

 
  

 

4. Technické podmínky 
 

Požadované parametry stroje  

Parametr Jednotka/po čet Požadované hodnoty 

Univerzální frézka 8 ks 
 
 

Univerzální frézka pro horizontální i vertikální 
frézování s digitálním odměřováním, pro výuku 

technologie obrábění a frézování. 
Dodávka 8 ks stroj ů Ks 8 kusů 
stroj musí umožňovat horizontální i vertikální 
frézování 

  

ANO 
pracovní prostor stroje je osvětlen   ANO 
stroj je zakrytován   ANO 
ovládací otočný panel s integrovaným 
ukazatelem polohy 

  

ANO 
stroj je vybaven centrálním mazáním   ANO 
stroj je vybaven chladicím zařízením   ANO 
součástí dodávky jsou popisy a návody ke 
stroji v českém jazyce 

  

ANO 
strojní posuv stolu ve všech třech osách   ANO 
CE certifikát   ANO 
Technické parametry  

rozsah posuvu v ose X mm min. 1250 
rozsah posuvu v ose Y mm min. 250 
rozsah posuvu v ose Z mm min. 350 
rychloposuv v osách X mm/min min. 1280 
rychloposuv v ose Y mm/min min. 1200 
rychloposuv v ose Z mm/min min. 500 
strojní posuv v osách X mm/min min. 22-420 
strojní posuv v osách Y mm/min min. 22-393 
strojní posuv v osách Z mm/min min. 10-168 
rozměry pracovního stolu mm min. 1600 x 360 
maximální zatížení stolu kg min 400 
T – drážky: počet x velikost ks x mm min 3 x 14 
kužel vřetene ISO 50   ANO 
rozsah otáček horizontálního vřetene ot./min. 58-1800 
rozsah otáček vertikálního vřetene ot./min. 60-1750 
počet rychlostních stupňů   min. 12 
výkon motoru posuvu v ose X W min. 1000 
výkon motoru posuvu v ose Y W min. 1000 
výkon motoru posuvu v ose Z W min. 1000 
výkon motoru horizontálního vřetene W min. 4000 



 

 
  

výkon motoru vertikálního vřetene W min. 4000 
úhel otáčení frézovací hlavy 360 o   ANO 
Další para metry  
maximální příkon W max. 9300 
maximální příkon motoru chladícího čerpadla 

W max. 100 
maximální rozměry: šířka x výška x hloubka mm max.2100x2000x2500 
maximální hmotnost kg max. 2300 
Povinná minimální požadovaná výbava stroje  
digitální odměřování polohy   ANO 
seřizovací nářadí   ANO 
redukční pouzdro ISO 50/MK4   ANO 
upínací trn pro frézu průměr 27 mm   ANO 
upínací trn pro frézu průměr 32 mm   ANO 
strojní svěrák šířka čelistímin. 125 mm   ANO 
sada přesných podkládacích desek min. 20 
ks   ANO 
kleštinový upínač a sadakleštin ISO 50 3-25 
mm   ANO 
nivelační prvky pro ustavení stroje   ANO 
přeprava stoje od výrobce k zadavateli 
zakázky   ANO 
ustavení stroje, uvedení stroje do provozu   ANO 
zaškolení obsluhy   ANO 

Součástí dodávky budou veškerá další p říslušenství výše nezmín ěná tak, aby dodávka 
tvo řila jeden funk ční celek. 

 
 

Další požadované p říslušenství (není vyžadováno ke každému stroji, ale  jako samostatná 
dodávka) 

Parametr Jednotka/po čet Požadovaný po čet kus ů 

horizontálně -vertikální dělicí stůl 
s 3čelisťovým sklíčidlem 165 

ks 1 

dělicí stůl s 3čelisťovým sklíčidlem 165 ks 1 
nástrčná fréza 5 břitá s výměnnými břitovými 
destičkami 90 D 63 

ks 5 

sada stopkových fréz HSS minimálně 20 ks ks 5 
stopková fréza čelní s  výměnnými břitovými 
destičkami D 20 

ks 5 

stopková fréza 2 břitá s výměnnými břitovými 
destičkami D 16 

ks 5 

 
 
 



 

 
  

 
 

Požadované parametry stroje  

Parametr Jednotka/po čet Požadované hodnoty 

Soustruh 8 ks 
Soustruh s digitálním odměřováním polohy pro 

výuku technologie obrábění a soustružení. 
kalené a broušené vodící dráhy lože   ANO 
ochranný jistič motoru  ANO 
ochranný kryt vodícího šroubu  ANO 
vyjímatelná vana na třísky s vedením  ANO 
pracovní prostor stroje je osvětlen  ANO 
plynulá regulace otáček  ANO 
nožní brzda pro nouzové zastavení  ANO 
digitální odměřování polohy  ANO 
bezpečnostní ruční kola v ose X a Z  ANO 
součástí dodávky jsou popisy a návody ke 
stroji v českém jazyce 

 

ANO 
senzor pro snímání otáček vřetene  ANO 
CE certifikát  ANO 
Technické parametry  
maximální točný průměr nad ložem mm min. 410 
maximální točný průměr bez můstku mm min. 540 
vzdálenost mezi hroty mm min. 1000 
kužel vřetene MK6   ANO 
průchod vřetene mm min. 50 
rozsah otáček vřetene ot/min min. 10-2500 
zdvih pinole koníku mm min. 130 
průměr pinole mm min. 45 
kužel pinole koníku MK3   ANO 
výška hrotu mm min. 200 
možnost řezání metrických a palcových 
závitů   ANO 
Další parametry  
maximální příkon kW max. 5 
maximální rozměry: šířka x výška x hloubka mm max.2000x1600x800 
maximální hmotnost kg max. 800 
Povinná minimální požadovaná výbava stroje  
3-čelisťové sklíčidlo ø 200 mm   ANO 
pevná luneta, průchod Ø 5 - 85 mm   ANO 
pohyblivá luneta, průchod Ø 5 - 65 mm   ANO 
redukční pouzdro MK 6 / MK 3   ANO 
pevný hrot MK 3   ANO 



 

 
  

pevný hrot MK 3, legovaný   ANO 
otočný hrot MK 3   ANO 
čtyřstranný nožový držák   ANO 
sada výměnných kol   ANO 
seřizovací nářadí   ANO 
doraz s jemným nastavením   ANO 
chladící zařízení   ANO 
nivelační prvky pro ustavení stroje   ANO 
přeprava stoje od výrobce k zadavateli 
zakázky   ANO 
ustavení stroje, uvedení stroje do provozu   ANO 
zaškolení obsluhy   ANO 

Součástí dodávky budou veškerá další p říslušenství výše nezmín ěná tak, aby dodávka 
tvo řila jeden funk ční celek. 

 
Další požado vané p říslušenství (není vyžadováno ke každému stroji, ale  jako samostatná 

dodávka) 

Parametr Jednotka/po čet Požadované hodnoty 

sada kleštin 3-25 mm – min. 17 ks ks 1 
kleštinové sklíčidlo  ks 1 
rychloupínací nožový držák  ks 1 
náhradní držák  ks 1 
čtyřčelisťové sklíčidlo průměr 200 mm 
s centrickým upínáním  

ks 1 

rychloupínací nožový držák  ks 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
5. Požadavky na varianty nabídek 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
 
6. Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídková cena bude uvedena v české měně (Koruna česká). Bude uvedena 
celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH.   
 
Dále bude doložena Cenová nabídka, ve které bude celková cena za stroje a 
příslušenství uvedena v tomto členění: 
 

- cena bez DPH, DPH a včetně DPH 
- cena bude rozčleněna na: 

- cena za 8 ks konvekčních frézek 
- cena příslušenství frézek 
- cena za 8 ks konvenčních soustruhů 
- cena příslušenství soustruhu 

                             
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady za dodávku strojů včetně 
zaškolení obsluhy.  
 
Požadavky za nichž je možno p řekročit nabídkovou cenu 
 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu 
dodávky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena 
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
      
Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.                               
 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
Podání nabídky  
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek do sídla administrátora veřejné 
zakázky INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. 
V pracovní dny od 09:00 hod do 15:00 hod po předchozí telefonické dohodě, v den 
podání nabídek do lhůty stanovené pro podání nabídek.  



 

 
  

 
Požadavky na zp ůsob zpracování nabídky  

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné listinné formě a na CD, nebo 
jiném vhodném datovém nosi či (jeden soubor formátu PDF, který odpovídá 
listinné podob ě - návrh smlouvy o dílo ve formátu WORD a nabídkový ro zpočet 
ve formátu XLS nebo obdobném)  a bude podepsána statutárními zástupci 
dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku. V případě jakéhokoliv rozporu mezi 
tištěnou a elektronickou formou nabídky je posuzována tištěná forma nabídky.  

 
• Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v listinné podob ě a 

jednou na CD  a bude uložena v uzavřené obálce, která bude označena 
identifikačními údaji zadavatele, dodavatele, názvem veřejné zakázky a heslem 
„NEOTVÍRAT“  

• Zadavatel doporu čuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec 
bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného 
porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 

• Pro právní jistotu obou stran doporu čuje zadavatel i následné očíslování všech 
listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední 
doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí 

 
ZPŮSOB ČLENĚNÍ NABÍDKY  
 

a) Obsah nabídky 
b) Vypln ěný krycí list nabídky – viz p říloha č. 1 zadávací dokumentace 
c) Podepsaný a vypln ěný závazný text kupní smlouvy oprávn ěným 

zástupcem dodavatele v č. příloh 
d) Cenovou nabídku  
e) Kvalifikace dle bodu 8. Zadávací dokumentace  
f) Seznam poddodavatel ů, kterým má dodavatel v úmyslu zadat plnění částí 

této zakázky, včetně identifikace částí zakázky plněné poddodavatelem a 
identifikačních údajů každého poddodavatele. V přehledu poddodavatelů 
účastník zadávacího řízení uvede: 

a. Identifikační údaje poddodavatele 
b. Popis části VZ, která má být plněna poddodavatelem 
c. V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele část 

kvalifikace, kterou prostřednictvím poddodavatele prokazuje 
d. % objem poddodávky zajišťovaný poddodavatelem 

    



 

 
  

8. Kvalifikace dodavatele 
8.1. Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění: 

8.1.1. Základní zp ůsobilosti podle ust. § 74, ZZVZ způsobem podle § 75  

8.1.2. Profesní zp ůsobilosti podle bodu 8.2. této Zadávací dokumentace  

8.1.3. Ekonomické kvalifikace, kdy v souladu s § 78 odst. 1 požaduje zadavatel, 
 aby obrat za prodej obdobných strojů dosažený dodavatelem byl 
 v posledních třech bezprostředně předcházejících účetních obdobích 
 nejmén ě 6 mil K č/rok .    

Dodavatel prokáže obrat v souladu s § 78 odst. 5 výkazem zisku a ztrát, 
nebo obdobným dokladem v případě dodavatelů se sídlem mimo Českou 
republiku. 

8.1.4. Technické kvalifikace podle odst. 8.3. této Zadávací dokumentace  
 

8.2. Profesní zp ůsobilost k plnění této veřejné zakázky prokáže dodavatel 
doložením:  

8.2.1. Výpisu z obchodního rejst říku, nebo jiné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje v souladu s §77 odst. 1 ZZVZ 

8.2.2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění požadují – 
bude doložen výpis z živnostenského rejstříku, případně živnostenský list 

 
8.3. Požadavky technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b)  ZZVZ splňuje 

dodavatel, který předloží seznam významných dodávek poskytnutých 
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 
uvedení ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele.  

8.3.1. Minimální úrove ň požadavk ů na spln ění technické kvalifikace:  
K prokázání splnění požadavků na technickou kvalifikaci doloží dodavatel 
seznam alespo ň tří obdobných dodávek (dodávky frézy, soustruhu…) 
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, kde hodnota každé 
z dodávek byla nejmén ě 0,5 mil K č 

8.3.2. Ze seznamu bude jednoznačně vyplývat identifikace objednatele, doba 
plnění zakázky a cena zakázky 

8.3.3. Technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm.  e) splní dodavatel, který 
splní a doloží technickou specifikaci dle podmínek v zadávací dokumentaci. 
Tj. doložení vyplněné tabulky technické kvalifikace dle přílohy č. 3 a) a b) 
ZD.  

 
8.4. Prokazování spln ění kvalifikace prost řednictvím jiných osob  

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 ZZVZ. 



 

 
  

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají 
požadavky zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (§ 87 ZZVZ), 
Výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ), nebo Výpisem ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ), nebo v souladu s § 45 ZZVZ. 

V případě, že je veřejná zakázka plněna více dodavateli společně, postupují tito 
zejména v souladu a § 82 ZZVZ.  

 
Pravost a stá ří doklad ů 
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládají dodavatelé doklady ke 
splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ v prosté kopii. Tím 
však není dotčeno právo zadavatele postupem uvedeným v § 46 odst. 1 ZZVZ 
požadovat originály nebo úředně ověřené kopie dokladů.  

 

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
 
Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium:  
Nejnižší nabídková cena bez DPH Váha 100% 
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH. 
Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny vzestupně. Nejvhodnější je nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 
 
10. Požadavky na vybraného dodavatele p řed uzav řením smlouvy 
 

V souladu s § 122 Zákona 134/2016 bude zadavatel požadovat po vybraném 
dodavateli, předložení dokladů podle odst. 3 a 4 § 122 Zákona. Vybraný dodavatel 
doručí dokumenty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Výzvy k poskytnutí 
součinnosti. V případě nesplnění termínu pro poskytnutí součinnosti vedoucí 
k podpisu smlouvy má zadavatel právo vybraného dodavatele z další účasti 
v zadávacím řízení vyloučit v souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ.  
 
11. Procesní postup hodnocení nabídek, posouzení zp ůsobilosti a 
kvalifikace a posouzení nabídek 
 

Otevírání obálek s nabídkami, hodnocení nabídek, posouzení prokázání kvalifikace a 
posouzení nabídky bude prováděno komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při 
svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise. 

Po otevírání obálek provede komise hodnocení nabídek, o čemž bude v souladu se 
ZZVZ pořízena písemná zpráva o hodnocení. U nabídky, která se na základě 
hodnocení umístí na prvním místě pořadí dle výše uvedených hodnotících kritérií, 
bude následně provedeno posouzení prokázání kvalifikace a posouzení nabídky, zda 
splňuje požadavky stanovené ZZVZ a zadávacími podmínkami. Komise v případě, že 
zjistí, že nejsou splněny podmínky pro účast v zadávacím řízení či že není prokázána 
kvalifikace účastníka nebo zjistí nejasnosti v nabídce, může požádat, aby účastník 
zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil 



 

 
  

další nebo chybějící údaje či doklady (§ 46 ZZVZ). V případě mimořádné nízké 
nabídkové ceny bude postupováno v souladu s § 113 ZZVZ. 

V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či 
informace či nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení 
mimořádně nízké nabídkové ceny v případně v dalších případech uvedených 
v ZZVZ, bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit účastníka z další účasti 
v zadávacím řízení. 

V případě vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení 
popsaném výše, provede komise nové hodnocení nabídek. U nabídky, která se na 
základě nového hodnocení umístí na prvním místě pořadí, bude následně provedeno 
posouzení prokázání kvalifikace a posouzení nabídky, zda splňuje všechny 
požadavky stanovené ZZVZ a zadávacími podmínkami. V případě, že ani tento 
účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace či nevysvětlí 
nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení mimořádně nízké 
nabídkové ceny v případně v dalších případech uvedených ZZVZ, bude postupováno 
stejným způsobem popsaným výše. Pokud účastník, jehož nabídka se umístila na 
prvním místě pořadí, splnil všechny předpoklady pro účast v zadávacím řízení, 
rozhodne zadavatel o výběru dodavatele. 

Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného 
dodavatele.  

 

12. Jiné požadavky zadavatele na pln ění veřejné zakázky 
 

Podmínky poskytnutí Zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentace v editovatelné elektronické podobě bude zveřejněna na 
webových stránkách společnosti INVESTA UH, s.r.o., www.investauh.cz . 
Přístupový kód k zadávací dokumentaci Vám bude zaslán do 2 pracovních dnů po 
doručení žádosti o zadávací dokumentaci zástupci zadavatele. Písemná žádost musí 
být zástupci zadavatele doručena poštou nebo e-mailem a bude obsahovat 
identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ). 
 
     Kontaktní osoby:        Eva Knotová   Ing. Mar ie Knotová                    
     E- mail:        e.knotova@investauh.cz         info@investauh.cz   
     Mobil:                           777 764 694   605 269 151                                   
     Pev. linka:                       572 540 131                          572 540 131 
 
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí vysv ětlení Zadávací dokumentace  
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí vysvětlení Zadávací dokumentace je 
stanovena na nejmén ě tři pracovní dny p řed uplynutím lh ůty dle § 98 odst 1. 
zákona.   
Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena osobně, poštou nebo 
emailem do sídla společnosti INVESTA UH, s.r.o. 
 



 

 
  

Kontaktní osoby:        Eva Knotová   Ing. Marie Kn otová                    
     E- mail:        e.knotova@investauh.cz         info@investauh.cz   
     Mobil:                           777 764 694   605 269 151                                   
     Pev. linka:                       572 540 131                          572 540 131 
Ostatní podmínky poskytnutí vysvětlení Zadávací dokumentace a doručení žádostí o 
vysvětlení Zadávací dokumentace se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
134/2016.  
 
Prohlídka místa pln ění  
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět zakázky nekoná. 
 
Lhůta pro podání nabídek  
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 06. 06. 2018 do 10:00 hod.  
Místo podání nabídek: kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 
Uherské Hradiště. 
Otevírání obálek je veřejné a bude se konat dne 06. 06. 2018 v 10:00 hod.  
Místem pro otevírání obálek s nabídkami bude zasedací místnost společnosti 
INVESTA UH, s.r.o.  
 
Zadávací lh ůta  
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. 
V souladu s § 40 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 150 dní .  
 
Předpokládaná cena zakázky:   
6 509 254- Kč bez DPH 
 
Termín dodání:  
do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy 
 
Práva zadavatele:  

1. Zadávací řízení zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 
ustanoveních „zákona“  

2. Upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky  
3. Nehradit účastníkům náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení 
4. V souladu s § 122 a § 104 bude zadavatel požadovat od vybraného 

dodavatele předložení dokladů ke splnění podmínek pro uzavření smlouvy 
 

V souladu s § 122 odst. 3 a 4 Zákona 134/2016 bude zadavatel požadovat po 
vybraném dodavateli, který je právnickou osobou p ředložení doklad ů podle  
odst. 3 a 4 § 122, p řípadně  podle odst 5 §122 Zákona.  
 
Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií –  Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj  ČR 



 

 
  

PŘÍLOHA Č. 1 zadávací dokumentace 
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 

pro veřejnou zakázku 
   

„St řední odborná škola a Gymnázium Staré M ěsto – modernizace dílen 
odborného výcviku - konven ční soustruh a frézka“   

 
ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

 

DODAVATEL 
(obchodní firma nebo název) 

   

Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 

   

Oprávn ěný zástupce  
(č. telefonu, e-mail) 

   

Právní forma a velikost 
podniku (malý/st řední 

podnik) 
   

Identifika ční číslo    

Daňové identifika ční číslo    

Hodnotící kritérium    

Celková nabídková cena 
bez DPH v Kč 

   

DPH v Kč 
   

Celková nabídková cena 
včetně DPH v Kč 

   

 
V……………………...., dne …………………….. 

 
 
 
            ………........…......................................……………………. 

   razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 



 

 
  

PŔÍLOHA Č. 2 zadávací dokumentace 
 

Čestné prohlášení 
o prokázání základní zp ůsobilosti dle § 74  zákona č. 134/2016 Sb. 

 
…………………………………………………… : 
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání): 
IČ/RČ: 
Zastoupen:     
 
T  í  m  t  o   č  e  s  t  n  ě   p  r  o  h  l  a  š  u  j  e ,   ž  e :  
 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 
 

b) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek, 
 

c) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 

d) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,  
 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči 
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není 
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  

 
 
V ........................... dne ...................... 
 
 
                                                                  ………………………….....…………………… 

                                                            Titul, jméno a příjmení osoby 
                                                              oprávněné jednat jménem  
                                                                   nebo za dodavatele 
                                                                         a její podpis 
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