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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZANEDBATELNÉHO ROZSAHU 

 
Veřejná zakázka zanedbatelého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu  

s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, část druhá, čl. 5, dost. 1) (prováděcí předpis MSK k Zásadám vztahů orgánů kraje 
k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem) a 

 s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZDVZ). 
 
 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
 

„ Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace  
Vybavení interiérů Domova pro osoby se zdravotním postižením II. Harmonie, p. o.“. 

 
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Zadavatel:   Harmonie, příspěvková organizace 

Kontaktní osoba:  Mgr. Martina Nováková, DiS., ředitelka 

Sídlo:    Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 

IČ:    00846384 

Telefon:   777 005 771 

E-mail:    reditel@po-harmonie.cz 

www:   po-harmonie.cz 
 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávku služby 

 

Předmět plnění veřejné zakázky: 

zhotovení projektové dokumentace pro projekt 
Vybavení interiérů Domova pro osoby se zdravotním 
postižením II. Harmonie, p. o. v níže uvedeném 
rozsahu  

Místo plnění zakázky: DOZP II. Harmonie, p. o., Dobrovského 2,  
794 01 Krnov 

Předpokládaný termín zahájení plnění: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo 

Předpokládaný termín ukončení plnění: do 12 týdnů od zahájení 

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: vybavení interiérů tří objektů DOZP II., Harmonie p. o.  

 
1. Projektová příprava – příprava návrhů a projektů, architektonické technické a plánovací služby 
2. Součástí projektové dokumentace bude i zpracování soupisu výrobků s výkazem výměr a technických 
podmínek.  
3. Návrhy požadovaného řešení: 

o po jednotlivých objektech (3 samostatně stojící objekty)  
o půdorysy objektů s rozmístěným nábytkem a vnitřním vybavením 
o výkresy všech vyráběných prvků 
o technický popis všech výrobků 
o slepý rozpočet po místnostech a součtový za celý objekt 
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o v rozpočtu bude zahrnuto: 
 skříňový, stolový, sedací nábytek, lůžka 
 spotřebiče, které nejsou součástí vybavení kuchyňské linky - lednice s mrazničkou, 

varná konvice, mikrovlnná trouba, myčka 
 TV do společenských místností, pračka, sušička 
 sanita – háčky na ručníky, zásobníky tekutého mýdla nebo držáky mýdel, držáky 

toal. papírů, držáky WC štětky, zrcadla nad umývadly, madla k WC nebo do 
sprchových koutů 

4. Zpracování obrazové části - vizualizace pro názornější představu – min. 1 pokoj + společenská místnost  
5. Rozpočty budou zpracovány pro účely veřejné zakázky na dodavatele vybavení  
6. Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 2 ks a jednou v elektronické podobě CD, USB 
 

 

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které dodavatel uvede ve 
svém návrhu smlouvy: 
 

a) termín plnění:   nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy 

b) záruka:   24 měsíců 

c) platební podmínky:  fakturace po ukončení plnění či předání zboží, splatnost faktury  
30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

d) sankce:   prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové  
kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení plnění 

 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v 
souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. 
Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 
 
 
5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu 
se zadávací dokumentací. 

Další požadavky: 

a) Pro předložení nabídkové ceny dodavatel použije a vyplní formulář nabídkové ceny v Kč, 
který je součástí přílohy č. 1 - Krycího listu. 

b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu 
veřejné zakázky. 

 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ČLENĚNÍ NABÍDKY 

Dodavatel musí v nabídce předložit následující: 

a) KRYCÍ LIST NABÍDKY: Pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu č. 1 - Krycí list 
nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní  
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identifikační údaje zadavatele a dodavatele, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle 
zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat. 
 

b) NÁVRH SMLOUVY (dodavatel předloží svůj návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou za 
dodavatele jednat) 

 

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci. 

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže: 

 základní způsobilost 
 profesní způsobilost 

 
Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění dodavatelem a požadovaná čestná 
prohlášení předkládá dodavatel vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou 
osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat (např. 
na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky). 

7.1 Základní způsobilost prokáže dodavatel, který 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, 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, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 
 

Splnění základní způsobilosti dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou 

č. 2 této zadávací dokumentace. 

7.2 Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který doloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
výběrového řízení, 

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. 
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8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: 

 ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny – váha 100% 

 hodnocena bude výše nabídkové ceny celkem v Kč, uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy, 
a to:  

o v případě plátce DPH – cena celkem bez DPH 
o v případě neplátce DPH – cena celkem 

 výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové 
ceny v Kč bez DPH po nejvyšší. 

 

 
9. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

a) náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník 
b) zadávací lhůta, po kterou je účastník vázán svou předkládanou nabídkou, je zadavatelem 

požadována v délce 90 dní 
c) práva zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení: 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 změnit nebo doplnit soutěžní podmínky 

 zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu 

 vyloučit účastníka z výběrového řízení v souladu s § 48 ZZVZ 

 nevracet účastníkům předložené nabídky 

 vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a 
požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění 

 nevybrat žádnou z podaných nabídek 

 zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení účastníci v pořadí  
1 – 3, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni 

 vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou 
obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám 

 zažádat účastníka o doplnění kvalifikace 

 jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem a požadovat doplnění nebo změny ve 

znění smlouvy 
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10. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

 
Lhůta pro podání nabídek: 

 
Datum: 
 

 
1. 3. 2022 

 
Hodina: 
 

      
     12:00 

 
Adresa pro doručení písemných nabídek: 
 

HARMONIE, příspěvková organizace 
Opavská 40, Pod Cvilínem 

794 01  Krnov 

 
Datová schránka:  
 

 
ihekkjy 

 

Cenovou nabídku je nutné podat včetně povinných příloh: 
a) elektronicky datovou schránkou, nebo 

b) poštou v zapečetěné obálce opatřené identifikačními údaji účastníka  
a viditelně označené nápisem 

 

 

„NEOTVÍRAT: „ Cenová nabídka  na projektovou dokumentaci  
Vybavení interiérů DOZP II. Harmonie, p.o.“. 

 

 

11. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost 
Příloha č. 3 - Architektonicko stavební řešení  - vnitřní vybavení novostavby DOZP II.  
                       – studie z r. 2018 (pro představu rozmístění pokojů v objektech novostavby) 

 

 

 

V Krnově dne: 16. 2. 2022   

 

 

        
         Mgr. Martina Nováková, DiS. 
                     ředitelka Harmonie, p.o. 
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