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1) Identifikace zadavatele 
 

Název: Klastr českých nábytkářů, družstvo 
Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených 

s funkcí předsedy Klastru českých nábytkářů, družstvo  
IČO: 27695077 
DIČ: CZ27695077 
OR Krajský soud v Brně oddíl Dr, vložka 4320 
Kontakt: Lucie Jurosz e-mail: info@furniturecluster.cz 

 
 
2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele 

Předmětem plnění je poskytnutí služeb v rámci projektu zadavatele – Studie:  
 
I.  Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 

vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci ČR. 
 

Popis projektu: 

Tato studie bude navazovat na studii VYPRACOVÁNÍ CELKOVÉ STRATEGIE 
INTERNACIONALIZACE KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ V RÁMCI 
MEZINÁRODNÍCH NÁBYTKÁŘSKÝCH SÍTÍ VE VIETNAMU. Jejím cílem je podpořit 
internacionalizaci aktivit klastru - připravit pro KČN konkrétní návrhy pro rozšíření aktivní 
mezinárodní spolupráce ve Vietnamu v oblasti nábytkářství prověřením zájmu o vytvoření 
mezinárodní nábytkářské sítě v jihovýchodní Asii a zformování jádra potenciálních 
spolupracovníků a kontaktů z Vietnamu žijících v ČR a zástupců ČR pro budoucí  síť/sítě 
MSP. 
 
Předmět řešení: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb, které budou zahrnovat tyto 
klíčové aktivity: 

1. Zjistit zájem jednotlivých členů KČN a nečlenů KČN z nábytkářského průmyslu, 
stavebnictví a developerství zájem o založení klastrové či jiné vhodné iniciativy sdružující a 
zastupující nábytkáře, developery, stavebníky, vědeckovýzkumné instituce atd. založené ve 
Vietnamu českými nábytkáři. 

2. Prověřit zájem o vytvořeni mezinárodní nábytkářské sítě v jihovýchodní Asii a 
zformovat jádro potenciálních spolupracovníků a kontaktů z Vietnamu žijících v ČR a 
zástupců ČR pro budoucí síť/sítě MSP splňujících následující kriteria:  

• podnikají ve výrobě nábytku (OKEČ 36.1) nebo v oblasti prodeje nábytku 
developmentu a stavitelství ve Vietnamu či mají vazby na tuto oblast, 

• mají silný zájem na založeni mezinárodní iniciativy – klastru ve Vietnamu 
vytvářejícího přidanou hodnotu pro všechny účastníky za spolupráce univerzit, 
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výzkumných ústavů, poradenských firem a dalších subjektů poskytujících 
znalosti/know-how, event. Dalších podnikatelských i nepodnikatelských subjektů 

 

3. Zjistit zda existuje ve ČR asociace developerů, nebo obdobná struktura, jako je Klastr 
českých nábytkářů v České republice a zjistit, zda tyto organizace společně či jednotlivě jako 
developeři  mají zájem o spolupráci s KČN a případně s klastrovou či jinou vhodnou 
iniciativou sdružující nábytkáře, developery, stavebníky, vědeckovýzkumné instituce atd. 
založenou ve Vietnamu českými nábytkáři. 

 

4. Zjistit v ČR kontakty na asociaci či komoru architektů a zjistit, zda tyto organizace 
společně či jednotlivě jako architekti mají zájem o spolupráci s KČN a případně s klastrovou 
či jinou vhodnou iniciativou sdružující nábytkáře, developery, stavebníky, vědeckovýzkumné 
instituce atd. založenou ve Vietnamu českými nábytkáři. 

 

5. Zjistit kontakty na osoby na Ministerstvu průmyslu a Ministerstvu zahraničních věcí v 
ČR, CzechInvest, CzechTrade,  které odpovídají za výrobce nábytku a za prodej nábytku a 
pokusit se s nimi dohodnout na vzájemné spolupráci při realizaci internacionalizační strategie 
KČN ve Vietnamu. 

 

6. Zjistit dotazníkovým šetřením zájem členů KČN a vietnamské menšiny žijící v ČR na 
podílení se na transferu technologií, kde cílem transferu je aktivní využití výstupů klastru v 
podobě nových technologií, procesů apod. prostřednictvím jejich transferu do zahraničí, které 
podpoří samofinancovatelnost klastru po ukončení realizace projektu.  

 

7. Provést analýzu logistiky /způsob a ceny dopravy, cla, potřebné certifikáty apod./ při 
vývozu zboží a služeb z ČR do Vietnamu. 

 

Cíle projektu:  

Cílem studie v ČR je prověřit zájem o vytvoření mezinárodní nábytkářské sítě v 
jihovýchodní Asii a zformovat jádro potenciálních spolupracovníků a kontaktů z Vietnamu 
žijících v ČR a zástupců ČR pro budoucí  síť/sítě MSP splňujících následující kriteria: 

• podnikají ve výrobě nábytku (OKEČ 36.1) nebo v oblasti developmentu a stavitelství 
ve Vietnamu či mají vazby na tuto oblast 

• mají silný zájem na založení mezinárodní iniciativy – klastru ve Vietnamu 
vytvářejícího přidanou hodnotu pro všechny účastníky za spolupráce univerzit, 
výzkumných ústavů, poradenských firem a dalších subjektů poskytujících 
znalosti/know-how, event. dalších podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. 
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Očekávané výstupy/výsledky projektu: 
Výstupem realizace projektu bude Studie zaměřená na:   Zmapování potenciálu vytvoření 

společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – vyhledání firem a fyzických osob z cílové 
skupiny v rámci ČR směřující k dosažení cílů KČN v rámci regionu Vietnamu. 
Tato strategie bude představovat druhý blok aktivit v rámci celkové Strategie 
internacionalizace KČN, která se stane základním dokumentem určujícím směřování rozvoje 
internacionalizace Klastru v novém programovém období EU 2014–2020. 
 
 

I.  Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 
vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci Vietnamu 

 

Popis projektu: 

Tato studie bude navazovat na studii VYPRACOVÁNÍ CELKOVÉ STRATEGIE 
INTERNACIONALIZACE KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ V RÁMCI 
MEZINÁRODNÍCH NÁBYTKÁŘSKÝCH SÍTÍ VE VIETNAMU. Jejím cílem je podpořit 
internacionalizaci aktivit klastru - připravit pro KČN konkrétní návrhy pro rozšíření aktivní 
mezinárodní spolupráce ve Vietnamu v oblasti nábytkářství prověřením zájmu o vytvoření 
mezinárodní nábytkářské sítě ve Vietnamu a v jihovýchodní Asii a zformování jádra 
potenciálních spolupracovníků, kontaktů a firem sídlících a žijících ve Vietnamu. 
 
Předmět řešení: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb, které budou zahrnovat tyto 
klíčové aktivity: 

1. Zjistit zájem vietnamských firem a odborníků z oblasti nábytkářského průmyslu, 
stavebnictví a developerství o spolupráci s nově založenou  klastrovou či jinou vhodnou 
iniciativou. Tato iniciativa bude založena českými nábytkáři ve Vietnamu a bude sdružovat a 
zastupovat ve Vietnamu české a vietnamské nábytkáře, developery, stavebníky, 
vědeckovýzkumné instituce, vysoké školy atd. Zjišťování zájmu se bude provádět na základě 
dotazníkového šetření a individuálních rozhovorů. Seznam potencionálních zájemců by měl 
být získán od asociace nábytkářů nebo z příslušného ministerstva. 

 

2.  Prověřit ve Vietnamu zájem o vytvořeni mezinárodní nábytkářské sítě ve Vietnamu a v 
jihovýchodní Asii a zformovat jádro potenciálních vietnamských spolupracovníků, firem a 
kontaktů. Zaměřit se ve Vietnamu především na MSP splňujících následující kriteria:  

• podnikají ve výrobě nábytku nebo v oblasti prodeje nábytku, developmentu a 
stavitelství, anebo mají vazby na tuto oblast 

• mají velký zájem na založeni mezinárodní iniciativy – klastru ve Vietnamu nebo jiné 
vhodné iniciativy, která bude velkým přínosem pro všechny účastníky. Předpokládá se 
i spolupráce univerzit, výzkumných ústavů, poradenských firem a dalších subjektů 
poskytujících znalosti/know-how, event. dalších podnikatelských i nepodnikatelských 
subjektů. 
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3.  Zjistit zda existuje ve Vietnamu asociace nábytkářů, nebo obdobná struktura, jako je Klastr 
českých nábytkářů v České republice a zjistit, zda tyto organizace společně či jednotlivě mají 
zájem o spolupráci s KČN, případně s klastrovou či jinou vhodnou iniciativou sdružující 
nábytkáře, developery, stavebníky, vědeckovýzkumné instituce atd., která bude nově založena 
ve Vietnamu českými nábytkáři. 

 

4.  Zjistit zda ve Vietnamu existuje asociace nebo komora architektů. Pokud ano, tak zajistit 
kontakty na asociaci či komoru architektů a zjistit, zda tyto organizace společně či jednotlivě 
mají zájem o spolupráci s KČN a případně s klastrovou či jinou vhodnou iniciativou 
sdružující nábytkáře,   developery, stavebníky, vědeckovýzkumné instituce atd. založenou ve 
Vietnamu českými nábytkáři. 

 

5.  Zjistit ve Vietnamu kontakty na osoby na ministerstvu, nebo v jiných vládních institucích, 
které odpovídají za výrobce nábytku a za prodej nábytku a pokusit se s nimi dohodnout na 
setkání, na kterém by byly projednány možnosti vzájemné spolupráce při realizaci  
internacionalizační strategie KČN ve Vietnamu a v jihovýchodní Asii. Je nutná kvalitní 
příprava jednání včetně účasti odpovídajících osob. 

 

6.  Zjistit šetřením u předem vybraných vietnamských firem zájem podílení se na transferu 
technologií, kde cílem transferu je aktivní využití výstupů klastru a jeho členů v podobě 
nových technologií, procesů, průmyslových vzorů apod. Prostřednictvím jejich transferu do 
zahraničí, bude mimo jiné podpořeno samofinancování klastru i po ukončení realizace 
projektu.  

 

7.  Provést analýzu logistiky /způsob a ceny dopravy, cla, potřebné certifikáty apod./ při 
vývozu zboží a služeb z ČR do Vietnamu.  

 

8.  Provést analýzu trhu, navrhnout vhodný způsob propagace KČN, vhodných propagačních 
materiálů včetně doporučení účasti na výstavě. 

 

Cíle projektu:  

Cílem studie je prověřit zájem o vytvoření mezinárodní nábytkářské sítě ve Vietnamu a v 
jihovýchodní Asii. Vytipovat vhodné partnery pro tuto spolupráci z řad českých, ale i 
vietnamských firem a odborníků. Najít vhodnou formu spolupráce a podpory jak v ČR, tak i 
ve Vietnamu.   Vybrat vhodnou právní formu nově založené organizace nebo firmy pro 
vietnamské prostředí. Najít výhodné sídlo včetně odpovídajícího personálního obsazení. Toto 
vše by mělo umožnit relativně rychlý vstup českých výrobců nábytku na vietnamský trh. 
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Očekávané výstupy/výsledky projektu: 
Výstupem realizace projektu bude Studie zaměřená na: Zmapování potenciálu vytvoření 

společného klastru nábytkářů ve Vietnamu, případně jiné vhodné iniciativy nebo organizace – 
vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci Vietnamu směřující k dosažení 
cílů KČN v rámci regionu Vietnamu, což znamená zajištění nového odbytiště mimo území 
ČR. 
Tato strategie bude představovat třetí blok aktivit v rámci celkové Strategie internacionalizace 
KČN, která se stane základním dokumentem určujícím směřování rozvoje internacionalizace 
Klastru v novém programovém období EU 2014–2020. 
 
 
- možnost dílčího plnění 
 

2. Předpokládaná hodnota zakázky 
Studie: Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 

vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci ČR.                                       
max. 800 000,- Kč bez DPH 

 
Studie:  Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 

vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci Vietnamu.                              
max. 980 000,-Kč bez DPH 

 
 

3. Místo plnění zakázky 
Místem realizace projektu je Vietnam a Česká republika. 
 

4. Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace 
Předpokládaný termín plnění předmětu ZD: 

 
Studie: Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 

vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci ČR.                                       
do  12/2013 

 
Studie:  Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 
vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci Vietnamu.                       

do  3/2014 
 
 

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů 
 Uchazeč musí zajistit a přiložit ke své nabídce následující dokumenty: 
- výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence, do které je uchazeč zapsán, případně jiný 

oficiální doklad legalizující činnost organizace či subjektu, ze kterého vyplývá 
charakter činnost, zřizovatel a statutární zástupce 

 
- výpis z živnostenského rejstříku (oprávnění k podnikání) nebo oprávnění k jiné činnosti 

vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče 
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- čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci, a že v uplynulých 3 letech 
nebyl na majetek uchazeče vyhlášen konkurz ani nebyl konkurz zrušen po nedostatek 
majetku. Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. 
 

- seznam úspěšně realizovaných zakázek za posledních 5 let – reference se prokazují 
čestným prohlášením uchazeče a minimální úroveň je 1 reference, kdy hodnota 
referenční zakázky musí být min. ½ předpokládané hodnoty zadávané zakázky 
(400 000,- Kč/ 490 000,-Kč) 

- souhlas k spolupůsobení při finanční kontrole dle § 2 písmena e) zákona č. 320/ 2001 Sb. o 
finanční kontroly ve veřejné správě  

 
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace  
 V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání 
nabídek. 
 

6. Obsah nabídky 
• Uchazeč v krycím listu nabídky (viz. příloha č. 1 ZD), který tvoří první list nabídky, 

uvede své identifikační údaje – obchodní firma nebo název, sídlo dle výpisu 
z obchodního rejstříku, adresu pro doručování korespondence, předmět podnikání, IČ, 
DIČ, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, telefonické a faxové spojení, e-
mailovou a webovou adresu a kontaktní osobu. 

 
• Návrh dodávky služeb musí být v souladu s předepsaným zadáním. 
 
• Nabídka musí obsahovat popis postupu činnosti realizace služby a termíny realizace 

jednotlivých části plnění dodávky. 
 
• Nabídka musí obsahovat doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. 
 
• V nabídce uchazeč uvede především všechny informace, na základě nichž bude zadavatel 

nabídku posuzovat – viz. bod 10 
 
• Návrh smlouvy (zpracovaný dle obchodních podmínek uvedených v příloze č. 2 zadávací 

dokumentace), podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.  

• Úvodní studii zpracovanou v souladu se zadávacími podmínkami předmětné zakázky v 
písemné i elektronické podobě.  

 
7. Způsob zpracování nabídky 
Nabídka musí být předložená v písemné formě v českém jazyce, včetně všech příloh a 

dokumentů stanovených zadavatelem ve dvou vyhotoveních a to:  
• Jedno vyhotovení v listinné podobě – označené „ORIGINÁL“  
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a zároveň naskenovaná kopie nabídky i s podpisy na nepřepisovatelném datovem nosiči 
(CD/DVD): • Jedno vyhotovení v elektronické podobě – označené „KOPIE“  
     Kopie nabídky bude sloužit zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V 
případě rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními nabídky se považuje za rozhodný text 
originálního vyhotovení nabídky. V elektronické podobě nabídky, budou všechny dokumenty 
a části nabídky uloženy ve formátu pdf., návrh smlouvy bude poskytnut i ve formátu doc. 
nebo docx. . 
 

Pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč pouze v jiném, 
než českém jazyce, předloží v originále autorizovaný, úředně ověřený překlad tohoto 
dokumentu, popř. úředně ověřenou kopii autorizovaného překladu. 

 

Nabídka v písemné a el. podobě bude doručená v jedné zalepené obálce s nápisem 
„NEOTEVÍRAT “ doporučenou poštou nebo osobně na adresu zadavatele. Tato obálka bude 
zřetelně označena nápisem „Výb ěrové řízení - STUDIE: ZMAPOVÁNÍ POTENCIÁLU 
VYTVO ŘENÍ SPOLEČNÉHO KLASTRU NÁBYTKÁ ŘŮ VE VIETNAMU – 
VYHLEDÁNÍ FIREM A FYZICKÝCH OSOB Z CÍLOVÉ SKUPINY V  RÁMCI ČR.“ 

a / anebo                                     

„Výb ěrové řízení - STUDIE:  ZMAPOVÁNÍ POTENCIÁLU VYTVO ŘENÍ 
SPOLEČNÉHO KLASTRU NÁBYTKÁ ŘŮ VE VIETNAMU – VYHLEDÁNÍ FIREM 
A FYZICKÝCH OSOB Z CÍLOVÉ SKUPINY V RÁMCI VIETNAMU. “                            

  

Nabídka bude předložená v pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či 
výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. 
První list nabídky bude tvořit KRYCÍ LIST NABÍDKY (p říloha č.1 zadávací dokumentace) 

 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
 
Nabídka, která nebude obsahovat náležitosti uvedené v této výzvě a zadávací dokumentaci 

bude vyřazená. Nabídka doručená po uvedeném termínu nebude zahrnutá do výběrového 
řízení. Podané nabídky zadavatel nevrací. 

 
Úvodní studie musí mimo informace, které jsou předmětem hodnocení dle hodnotícího 
kritéria č. 2 také obsahovat:  

- Součástí nabídky bude podrobná specifikace jednotlivých bodů strategie 
internacionalizace Klastru pro zvýšení jeho mezinárodní konkurenceschopnosti 
v rámci regionu Vietnam. 

- Popis způsobu naplnění cíle projektu a dosažení očekávaných výstupů projektu. 
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8. Způsob zpracování nabídkové ceny 
    Nabídková cena musí být členěná po položkách dle jednotlivých částí zakázky, kde na 
konci bude uvedená celková suma za celou dodávku. 

 
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná.  

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění 
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky v 
souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze 

zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací 
dokumentace. 

 

Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační 
vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.  

 
Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu za dodávku v českých korunách bez DPH, 

DPH a celková cena včetně DPH platného ke dni podání nabídky.   
 

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. 
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. 
Uvedená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, 
s výjimkou změny zákonných sazeb DPH.  
 

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle specifikace předmětu veřejné zakázky 
stanovené v ZD.  
 

V případě, že cena uvedená v nabídce (krycí list nabídky) bude v rozporu s cenou nebo 
dílčími cenami uvedenými v návrhu kupní smlouvy přiložené v nabídce, bude tato nabídka 
vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude vyloučen.  

 
V případě, že cena bude uvedena v nabídce vyšší než zadavatelem stanovená maximální 

cena, bude tato nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude vyloučen.  
 
 
9. Hodnocení uchazečů 

Předložené nabídky budou posouzeny z hlediska splnění požadavků zadavatele, které jsou 
uvedeny v této ZD. Nabídky, které nesplní posuzované požadavky, budou vyřazeny. 
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Hodnocení nabídek bude provedeno dle více kritérií samostatně pro každé kritérium 
zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou. Získané body 
v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna 
kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:  

Ekonomická výhodnost nabídky 
 
Zadavatel stanovil tyto dílčí hodnotící kritéria: 

 

 

 

 

Způsob hodnocení nabídek:  
Kritérium č. 1 Nabídková cena celkem bez DPH - pro zadavatele je nejvýhodnější 

nabídka s minimální hodnotou. Hodnotící komise bude hodnotit výši nabídkové ceny zakázky 
bez DPH, která je cenou konečnou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena 
podle její absolutní výše v korunách českých (CZK), způsobem pro číselně vyjádřitelná 
kritéria, pro která má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka 
získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce.  

Kritérium č. 2 Návrh řešení úvodní studie - pro zadavatele je nejvýhodnější 
nabídka, která bude nejlépe vyjadřovat užitnou hodnotu nabízeného řešení uvedeného v 
úvodní studii, která musí být součástí nabídky uchazeče. 
 

Hodnotící komise bude hodnotit u předložené nabídky v kritériu č. 2 podle níže uvedených 
subkritérií. Všechna subkritéria mají pro hodnocení stejnou váhu důležitosti.  

- Návrh metodiky a způsobu zpracování – zadavatel bude hodnotit adekvátnost 
navržené metodologie vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky 
a požadovanému postupu jejího vytvoření. 

- Komplexnost navrženého řešení předmětné problematiky – zadavatel bude hodnotit 
jako nejvýhodnější takové řešení, které pojme co nejkomplexněji předmětnou 
problematiku. Bude hodnocena míra detailu zpracování daného návrhu realizace 
veřejné zakázky. Popis musí poskytnout plné obeznámení se způsobem řešení 
jednotlivých kroků realizace – co a jak bude provedeno, aby bylo dosaženo předmětu 
plnění veřejné zakázky i jednotlivých kroků. Důraz bude kladen na úplnost a na míru 
rozpracování jednotlivých bodů. 
 

 

 

Č. Hodnotící kritérium Váha v % 

1 Nabídková cena (bez DPH) 60 

2 Návrh řešení – úvodní studie 40 
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Způsob hodnocení nabídek a hodnotících kritérií 

Hodnotící komise provede po otevření obálek s nabídkami posouzení úplnosti 
nabídek.  
Úplnost nabídek se bude posuzovat následujícím způsobem: 

1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO – 
NE 

2. Nabídka obsahuje identifikaci uchazeče (krycí list nabídky): ANO – NE 
3. Nabídka osahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle podmínek výzvy (kvalifikační 

předpoklady uchazeče): ANO – NE 
4. Nabídka obsahuje podrobný popis postupu činnosti realizace a termíny realizace dle 

podmínek výzvy: ANO – NE 
 
Nabídky, které nesplnili kterékoli z formálních požadavků, budou z dalšího hodnocení 
vyřazeny a nebudou tedy hodnoceny z hlediska věcného obsahu. 

 

U nabídek, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny z důvodu neúplnosti provede 
hodnotící komise hodnocení pomocí hodnotících kritérií a to pomocí 2 způsobů hodnocení 
jednotlivých kritérií: 
- 1) Pro číselně vyjádřitelná subkritéria a kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 

maximální (minimální) hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, 
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější 
nabídky (poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce) pro každou 
jednotlivou hodnotu.  

- 2) Pro subkritéria a kritéria, která nelze číselně vyjádřit, sestaví hodnotící komise 
pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 
bodů a každé další takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího 
kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce pro každou jednotlivou hodnotu. Bodové 
hodnocení u jednotlivých subkritérií, která nelze číselně vyjádřit bude provedeno dle 
následující tabulky: 

1 - 20 body         Navržené řešení vystihuje požadavky zadavatele pouze v omezené míře.  

21 - 69 bodů      Navržené řešení vystihuje požadavky zadavatele s více výhradami.  

70 - 89 bodů      Navržené řešení vystihuje požadavky zadavatele s mírnou výhradou.  

90 - 100 bodů     Navržené řešení nejlépe vystihuje požadavky zadavatele. 

 

Body získané z jednotlivých kritérií se sečtou a jako vítězná nabídka bude vyhlášena 
nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

 
10. Lhůta a místo pro předkládání nabídky 
Lhůta pro předkládání nabídek: do 30. září 2013 do 10:00 hodin 
Adresa pro předkládání nabídek: Klastr českých nábytkářů, družstvo 
     Kozí 26/4, 602 00 Brno   



 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

I N V E S T I C E  D O  V A Š Í  B U D O U C N O S T I  

11/22 

 

Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně 
doručeny v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele. Osobně, lze nabídku doručit pouze 
v PO, ST, PA v době od 10:00 do 12:00 h. 

Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky 
či účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo 
jako subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal anebo 
na nichž se podílel. 

Nabídka podaná po termínu lhůty pro podání nabídek nebude zadavatelem hodnocena a 
bude zájemci vrácena. 

 
11. Obchodní podmínky 
Návrh smlouvy vymezující obchodní a platební podmínky a budoucí rámec smluvního 

vztahu je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 2. Uchazeči vyplní 
do návrhu smlouvy chybějící údaje. Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný, uchazeč není 
oprávněn v návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení mimo značených 
částí. 
 

Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném 
rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu smlouvy k doplnění jsou 
označeny). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto 
skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních 
stran) návrhu smlouvy.  
 

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná 
moc pak musí být součástí nabídky v prosté kopii. Pokud návrh smlouvy nebude řádně 
podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. 
 

Cenu díla v průběhu její realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu 
realizace prací ke změnám sazeb DPH majících vliv na cenu veřejné zakázky. O tomto jsou 
smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

 
12. Místo a doba otevírání obálek  

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30.9.2013 v 10:00 hod v sídle zadavatele.  

Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali 
nabídku, mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše jeden 
zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou 
mocí.  
Při otevírání obálek bude kontrolováno, zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a 
zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí 
rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně 
vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. 
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13. Ostatní podmínky 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec 

požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. 
 Návrh řešení a jeho realizace musí být v rozsahu dle Zadávací dokumentace. Uchazeč 
musí splňovat veškeré požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci. 
  
 Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat vybrané uchazeče k osobní presentaci předložené 
nabídky. 
 
 Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení a to v případě: 

• nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,  

• byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci,   
• vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 

neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, 
 
 Dále si zadavatel vyhrazuje právo: 

• na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky, 

• na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech – po vzájemné dohodě s 
uchazečem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky nebo nabídky 
uchazeče; 

• před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje 
deklarované uchazečem v nabídce; 

• nevracet uchazečům podané nabídky. 
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo, že pokud dojde v průběhu řešení celého projektu 
k nutnosti upravit harmonogram realizace jednotlivých činností nebo k nutnosti některé 
činnosti zrušit, obměnit nebo naopak přidat, případně upravit dodací a platební podmínky, je 
vítězný dodavatel povinen tento požadavek respektovat a upravit odpovídajícím způsobem 
cenu za realizaci těchto činností. 
 

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani 

veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách. 
 

14. Dodatečné informace  

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-
mail, pošta) kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek na kontaktní osobu zadavatele. 
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Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena 
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou 
odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle § 49 
odst. 1 zákona. 
 
 
Přílohy zadávací dokumentace:  
č.1 Krycí list nabídky. 
č.2 Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo 
(zadavatel vydává Zadávací dokumentaci a její přílohy v elektronické podobě) 
 
 
 
V Brně 30.8.2013 
 
 
 
 

 
                     ….………………………………. 
                                                                                                 Ing. Radek Brychta              
                                                                          na základě zmocnění výkonu práv a povinností
                                                                             spojených s funkcí předsedy                                               
                                                                                   Klastr českých nábytkářů, družstvo  
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Příloha 1 ZD: Krycí list 

1. Název veřejné zakázky:  

„Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 
vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci ČR.“ 

a / anebo 

„Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 
vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci Vietnamu.“ 

Pokyn pro uchazeče: při zpracování krycího listu, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Studie: 
ZMAPOVÁNÍ POTENCIÁLU VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO KLASTRU NÁBYTKÁŘŮ VE VIETNAMU – 
VYHLEDÁNÍ FIREM A FYZICKÝCH OSOB Z CÍLOVÉ SKUPINY V RÁMCI ČR.“ a / anebo „ZMAPOVÁNÍ 
POTENCIÁLU VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO KLASTRU NÁBYTKÁŘŮ VE VIETNAMU – VYHLEDÁNÍ FIREM 
A FYZICKÝCH OSOB Z CÍLOVÉ SKUPINY V RÁMCI VIETNAMU“ doplní nebo ponechá uchazeč pouze ty 
údaje, které se vztahují k nabízené studii. 

2. Identifika ční údaje uchazeče 

Uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky. 

POLOŽKA ÚDAJE VYPLNĚNÉ UCHAZEČEM 

Obchodní firma nebo název  

Sídlo – adresa  

Adresa pro doručování korespondence 
(pokud se liší od sídla) 

 

Předmět podnikání uchazeče  

Jméno osoby oprávněné jednat za uchazeče  

Identifikační číslo  

Daňové identifikační číslo  

Telefon, fax  

e-mail, www  

Kontaktní osoba  

 

3. Nabídka – jednotkové ceny 

Uchazeč uvede níže požadované jednotkové ceny. Kalkulace ceny za skutečný objem plnění uchazeče 
bude prováděna na základě těchto jednotkových cen. 
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Pořadové 
číslo 

položky 
Název položky 

Nabízené ceny za jednotlivé položky 
Cena bez DPH v 

Kč 
DPH v Kč 

Cena včetně DPH v 
Kč 

 
 

1. 

Studie: Zmapování potenciálu vytvoření 
společného klastru nábytkářů ve 
Vietnamu – vyhledání firem a fyzických 
osob z cílové skupiny v rámci ČR. 

   

 
 

2. 
 

Studie: Zmapování potenciálu vytvoření 
společného klastru nábytkářů ve 
Vietnamu – vyhledání firem a fyzických 
osob z cílové skupiny v rámci Vietnamu 

   

 Celkem:    

 

Veškeré nabídkové ceny jsou do ukončení výběru konečné a nelze je v průběhu 
vybírání měnit.  

 
Prohlašuji, že do předkládané nabídkové ceny jsem zahrnul veškeré náklady na 

předmětnou zakázku, které vyplývají z dokumentace veřejné zakázky a z mé znalosti stavu 
předmětné problematiky.  

4. Nabídka – termíny 

Uchazeč doplní možné realizovatelné termíny. 

Pořadové 
číslo 

položky 
Název položka Termín realizace 

 
1. 

Studie: Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru 
nábytkářů ve Vietnamu – vyhledání firem a fyzických osob z 
cílové skupiny v rámci ČR. 

 

  
2. 

Studie: Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru 
nábytkářů ve Vietnamu – vyhledání firem a fyzických osob z 
cílové skupiny v rámci Vietnamu 

 

 Celkem:  

 
 
Oprávněná osoba za uchazeče jednat:  
 
Titul, jméno, příjmení: …………………………………………………….…..  
 
 
Funkce: ………………………………………………………...  
 
 
Datum: …………………………………….. 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko: ………………………………………………… 
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Příloha 2 ZD: Smlouva o dílo 
 

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást 
nabídky na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek nemůže uchazeč při 
zpracování návrhu smlouvy měnit, doplnit je může pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních 
podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace.  

Smlouva o dílo  
uzavřená v souladu s ustanoveními § 536 a násl. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými 
jsou:  

Společnost: Klastr českých nábytkářů, družstvo  
se sídlem: Kozí 26/4, 602 00 Brno  
IČ: 27695077 DIČ: CZ27695077  
Jednající: Ing. Radek Brychta  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl Dr, vložka 4320  

(dále jen „objednatel")  

a 
 
Společnost:  
se sídlem:  
IČ:  
Jednající:  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v …., oddíl ……….., vložka …..  
(dále jen „zhotovitel“)  

Pokyn pro uchazeče: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou 
zakázku „Studie: ZMAPOVÁNÍ POTENCIÁLU VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO KLASTRU NÁBYTKÁŘŮ VE 
VIETNAMU – VYHLEDÁNÍ FIREM A FYZICKÝCH OSOB Z CÍLOVÉ SKUPINY V RÁMCI ČR.“ 

a / anebo                                     

„ZMAPOVÁNÍ POTENCIÁLU VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO KLASTRU NÁBYTKÁŘŮ VE VIETNAMU – 
VYHLEDÁNÍ FIREM A FYZICKÝCH OSOB Z CÍLOVÉ SKUPINY V RÁMCI VIETNAMU.“                           “ 
doplní uchazeč pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty specifikace 
právní formy nebudou v nabídce obsaženy.  

t a k t o :  

I. Úvodní ustanovení  

1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě provede na svůj 
náklad a svou odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v článku II. 
a dalších ustanoveních této smlouvy. Předmětná smlouva o dílo byla uzavřena na základě 
výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou objednatelem pod názvem 
„Studie:………………………………………………………………..“  
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2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od 
zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli 
dohodnutou součinnost.  

 

II. Dílo  

1) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení prací a dodávek realizovaných v rámci 
projektu objednatele Klastr českých nábytkářů III realizovaného v rámci operačního 
programu Podnikání a Inovace - prioritní osa 5. Prostředí pro podnikání a inovace, 
opatření 5.1 Platformy spolupráce, programu SPOLUPRÁCE – Klastry. 

2) Zhotovitel provede pro objednatele studii: …………………………………………………  

 

III. Místo a doba plnění 

1) Místem plnění pro poskytování konzultací a předání díla je Kozí 26/4, 602 00 Brno sídlo 
objednatele.  

2) Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a řádně dokončené předat objednateli v těchto 
termínech: - zahájení prací: dnem uzavření této smlouvy  

- dokončení a předání díla nejpozději do: ……………………………...  

3) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít negativní vliv na dokončení a předání díla.  

 

IV. Cena díla  

2) Cena díla dle čl. II. této smlouvy činí: - cena díla bez DPH: .....................................  

- sazba DPH: .....................................  

- cena díla celkem vč. DPH: .....................................  

(slovy: .......................................................................... korun českých)  
 

3) Cena díla byla sjednaná jako konečná a nejvýše přípustná, přičemž zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na řádné a včasné splnění všech jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy, zejména (nikoliv však výlučně) náklady nezbytné k provedení díla, veškeré 
daně a správní či jiné poplatky spojené s prováděním díla, včetně úhrady veškerých 
sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem, pokud byly uloženy z viny 
zhotovitele, náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele jakož i běžné či 
mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.  

 

4) Uvedenou cenu díla je možné měnit pouze, nastane-li některá z těchto skutečností:  

- pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení a předání díla dojde ke 
změnám sazeb DPH;  
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- v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu 
rozsahu prací a dodávek. Změna rozsahu plnění zhotovitele vč. úpravy ceny budou 
vzájemně dohodnuty dodatkem ke smlouvě. Objednatel není povinen uhradit 
vícepráce, které nepožadoval a na které nebyl řádně uzavřen dodatek smlouvy.  

5) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, jakož i podmínkami jeho 
provádění a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s 
komplexním provedením díla. 

 

V. Platební podmínky 

1) Objednatel neposkytuje zálohy.  

2) Cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem po předání řádně dokončeného díla. Právo fakturovat vzniká 
zhotoviteli dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

3) Bude-li dílo objednatelem převzato s vadami a/nebo nedodělky, uhradí objednatel 
zhotoviteli pouze 90 % ceny díla, přičemž zbývajících 10 % ceny díla tvoří zádržné, které 
objednatel zhotoviteli uhradí do 15 dnů po odstranění všech vad a/nebo nedodělků.  

4) Splatnost faktury činí 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře.  

5) Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 8) V 
případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, bude v době splatnosti objednatelem vrácena zhotoviteli zpět. V 
takovém případě se přeruší lhůta splatnosti dané faktury a nová lhůta splatnosti začne 
běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.  

 

VI. Podmínky provádění díla  

1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s 
podmínkami vyplývajícími z této smlouvy jakož i příslušných právních předpisů a 
technických norem a dále rovněž tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku 
objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:  

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem;  

- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 
prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);  

- dodržovat obecně závazné právní předpisy (zejména na úseku BOZP, ochrany přírody a 
nakládání s odpady), nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické 
normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele;  

- při provádění předcházet vzniku škod na majetku objednatele či třetích osoba a v 
případě jejich vzniku tyto škody odstranit, popř. finančně nahradit, nebude-li jejich 
odstranění možné nebo účelné.  
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2) Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny v 
obsahu a rozsahu dohodnutého díla.  

3) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud 
tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s 
touto smlouvou.  

4) V případě, že zhotovitel využije k provádění díla či jeho části subdodavatele, odpovídá za 
splnění všech podmínek vyplývajících z této smlouvy i nadále tak, jako by celé dílo 
prováděl sám.  

5) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel na svůj náklad, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

6) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.  

7) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem, přičemž zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s podmínkami vyplývajícími z této smlouvy, je 
oprávněn dožadovat se okamžitého sjednání nápravy.  

8) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost nezbytnou k řádnému výkonu 
kontroly provádění díla. 

 

VII. Záruka a provedení díla 

1) Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy o 
dílo, realizovat předmět díla řádně a včas, zajišťovacím institutem ve prospěch 
objednatele - bankovní zárukou nebo složením finanční hotovosti na účet objednatele za 
provedení díla ve výši 3% z celkové ceny díla.  

2) Záruka za provedení díla musí být realizována ve formě bankovní záruky ve smyslu 
ustanoveni § 313 a následujících obchodního zákoníku a musí být poskytnutá 
hodnověrným bankovním ústavem.  

3) Zhotovitel předá objednateli bankovní záruky dle bodu č.1 tohoto článku nejpozději v den 
uzavření této smlouvy na předmětné dílo.  

4) Zhotovitel odpovídá za skutečnost, že záruka za provedení díla bude realizována platným 
právním úkonem účinným do doby dokončení zhotovovacích prací. Platnost bankovní 
záruky končí uzavřením protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

5) Objednatel je oprávněn uspokojit svůj nárok vůči zhotoviteli využitím shora popsaného 
zajišťovacího institutu v následujících případech:  

6) Nastanou-li okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo z 
důvodů porušení smlouvy ze strany zhotovitele uvedené v čl. XI této smlouvy.  

7) V případě, že nenastanou skutečnosti uvedené v bodě č. 6 tohoto článku, objednatel vrátí 
zhotoviteli listinu záruky za provedení díla do 21 dnů poté, kdy dojde k předání a převzetí 
díla dle čl.VII této smlouvy.  
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VIII. P ředání a převzetí díla  

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným dokončením a předáním díla 
objednateli.  

2) Zhotovitel oznámí objednateli nejméně tři dny předem termín, kdy bude dílo připraveno k 
předání a převzetí. Takto připravené dílo je Objednatel povinen převzít. Pokud dílo 
vykazuje jakékoliv vady a/nebo nedodělky, uvede je na Objednatel na předávacím 
protokolu a po dohodě se Zhotovitelem stanoví lhůtu pro jejich odstranění.  

3) O průběhu předání a převzetí dílo pořídí smluvní strany předávací protokol, který bude 
obsahovat alespoň tyto náležitosti: - opis předávaného díla  

- zhodnocení kvality předávaného díla;  

- soupis případných vad a/nebo nedodělků;  

- dohodu o způsobu a termínu odstranění případných vad a/nebo nedodělků, přičemž 
nedojde-li k jiné či žádné dohodě platí, že všechny vady a/nebo nedodělky musí být 
odstraněny do 30 dnů od předání díla;  

- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

4) V případě převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky se výše uvedený postup předání díla 
uplatní obdobně ohledně převzetí díla po odstranění všech vad a/ nebo nedodělků.  

 

IX. Sankce  

1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn vymáhat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den 
prodlení.  

2) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky a/nebo vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.  

3) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.  

4) Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování 
druhé straně. 

 
X. Vlastnické právo k dílu 

1) Vlastníkem zhotovovaného díla se stává objednatel dnem úplné úhrady díla.  
 

XI. Odstoupení od smlouvy  

1) Kterákoliv se smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případech, kdy ji 
k tomu výslovně opravňují ustanovení této smlouvy nebo zákona.  

2) Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
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3) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá 
smluvní strana tuto smlouvu podstatným způsobem a nesjedná-li nápravu ani po písemné 
výzvě a v přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Podstatným porušením této 
smlouvy se rozumí zejména: - neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 
zhotovovaném díle na více než 30 dnů (ujednání této smlouvy o vyšší moci zůstává 
nedotčeno)  

- prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla delší než 30 dnů;  

- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou, či příslušnými předpisy anebo normami.  

4) V případě odstoupení od smlouvy, budou smluvní strany postupovat níže uvedeným 
způsobem:  

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla;  

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a po zohlednění částek případně 
uhrazených objednatelem do data odstoupení od smlouvy, zpracuje dílčí konečnou 
fakturu;  

- zhotovitel vyzve objednatele písemně k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen 
do 3 (tří) dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, ustanovení této 
smlouvy o předání a převzetí díla se použijí přiměřeně.  

 

XII. Vyšší moc  

1) V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli 
nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků 
uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.  

2) V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto 
smlouvou vlivem vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, jež je v prodlení ovlivnit 
ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna 
o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty vyplývající z této 
smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc 
ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran 
nebude odpovědna za škody způsobené straně druhé.  

3) Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením 
řádného dodatku k této smlouvě.  

 

XIII. Záv ěrečná ujednání  

1) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 
(např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění), a to po celou dobu realizace 
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díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OPPI (tj. minimálně do roku 
2021). Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel 
zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.  

2) Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací 
projektu OPPI, jehož se tato smlouva týká, nejméně však do 31. 12. 2021. 

3) Zhotovitel je povinen dodržovat náležitě Pravidla publicity OPPI na všech relevantních 
materiálech souvisejících s prováděním díla.  

4) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této 
smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.  

5) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí obchodním zákoníkem. Právní vztahy 
mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným znění 
příslušných ustanovení obchodního zákoníku a souvisejících předpisů.  

6) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

7) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.  

8) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 
této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli 
důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 
právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně 
přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla 
platnosti.  

9) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě 
rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z 
této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy  

10) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

 
 
 
 
V …………….. dne ______________                       V …………….. dne ______________                                                               
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                   ………………………………………  
                      Za dodavatele                                                         Za objednatele 

 


