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Společnost Schrack Technik spol. s r.o. 

se sídlem Dolnoměcholupská 1339/2, Hostivař, 102 00 Praha 10 

IČO 15039137 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 5437 vedenou u Městského soudu v Praze 

 

vyhlašuje  

 

ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU 

Rekonstrukce budovy sídla společnosti 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 

pro zpracování návrhu na uzavření smlouvy v rámci veřejné soutěže zadávané dle § 1772 a 

násl. Občanského zákoníku 

 

Vyhlašovatel: Schrack Technik spol. s r.o., se sídlem Dolnoměcholupská 1339/2, Hostivař, 

102 00 Praha 10, IČO 15039137, Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 5437 vedenou u 

Městského soudu v Praze 

 

Kontaktní osoba určená k jednání ve věcech soutěžních – k zaslání technické dokumentace: 

Lukáš Veselý 

Tel.601577849 

E-mail: l.vesely@schrack.cz 

 

Ing. Marek Zacios 

Tel.: 602386865 

E-mail: m.zacios@schrack.cz 

 

Kontaktní osoba určená k jednání ve věcech technických:  

 

Ing. Ilona Matějíčková 

Tel.: 602124438 

E-mail: ilona.matejickova@hlavacek-partner.cz 

 

 

(dále jen „Schrack“ nebo „Vyhlašovatel“) 

 

1. Výzva k podání nabídky, pravidla soutěže 

 

mailto:l.vesely@schrack.cz
mailto:m.zacios@schrack.cz
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1.1. Vyhlašovatel tímto vyhlašuje soutěž o nejvhodnější nabídku všem dodavatelům (dále 

také „Navrhovatelé“), kteří mají zájem se soutěže zúčastnit a splňují dále uvedené 

požadavky. Navrhovatelé podají svou nabídku ve stanovené lhůtě a místě formou 

návrhu. Nabídka (dále také jen „návrh“) bude povinně sestavena z dále 

specifikovaného obsahu, pokud nabídka nebude obsahovat stanovené dokumenty, je 

Vyhlašovatel oprávněn nabídku odmítnout nebo Navrhovatele v náhradní lhůtě 

požádat o doplnění chybějících nebo neúplných dokumentů, případně požádat o jejich 

vysvětlení písemnou formou, za podmínky rovného a poctivého přístupu ke všem 

podaným návrhům. 

1.2. Vyhlašovatel si výslovně vyhrazuje právo uvedené podmínky soutěže měnit bez 

povinnosti prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to nejdéle do třech pracovních dnů 

před konečným termínem pro podání nabídek. Po tomto termínu Vyhlašovatel 

v případě doplnění nebo změn soutěžních podmínek prodlouží adekvátně lhůtu pro 

podání nabídek tak, aby od poslední změny byly vždy tři pracovní dny do konečného 

termínu pro podání nabídek. 

1.3. Navrhovatelé jsou oprávněni vznášet k soutěžním podmínkám dotazy či připomínky a 

to nejpozději do konce čtvrtého pracovního dne před konečným termínem pro podání 

návrhů. Na později podané připomínky či návrhy nebude Vyhlašovatel brát zřetel, 

nebude na ně odpovídat ani jinak zohledňovat v rámci vyhlášené soutěže.  

1.4. Nabídky lze v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit či doplňovat, a to vždy jen 

formou podání nové kompletní nabídky. Akceptována a hodnocena bude vždy 

poslední podaná nabídka za podmínky, že bude přijata Vyhlašovatelem ve lhůtě 

stanovené pro podání nabídek. Opravu písařských či početních chyb vzniklých při 

vyhotovování nabídky lze provést kdykoliv, s výjimkou číselných údajů o celkové 

ceně díla a délkách trvání záruk za jakost, které lze opravovat pouze ve lhůtě stanovené 

pro podání nabídek. 

1.5. Podané nabídky jsou odvolatelné do termínu pro podání nabídek, po tomto termínu je 

Navrhovatel svou nabídkou vázán nejméně po dobu 30 dnů.  

1.6. Jeden Navrhovatel může podat pouze jednu nabídku, pokud jedna osoba předloží více 

nabídek, vybere Vyhlašovatel tu, která mu bude nejlépe vyhovovat a ostatní podané 

nabídky odmítne. 

1.7. Vyhlašovatel vybere nejvhodnější nabídku v souladu s § 1777, která splní požadavky 

na obsah nabídky a bude vyhlašovatelem vybrána jako nejvhodnější. Vyhlašovatel 

oznámí výsledek soutěže prostřednictvím zveřejnění oznámení na svých webových 

stránkách www.schrack.cz do pěti dnů po rozhodnutí Vyhlašovatele o výsledku 

soutěže. Předmětná smlouva bude uzavřena s vybraným Navrhovatelem bezprostředně 

po vyhlášení výsledků soutěže způsobem výše uvedeným. 

1.8. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o výběru nejvhodnější nabídky není přípustný žádný 

protest ani jiná forma stížnosti, rozhodnutí Vyhlašovatele nepodléhá přezkumu soudu 

ani jiného státního orgánu. 

1.9. Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost odmítnout bez uvedení důvodu všechny podané 

nabídky a soutěž prostřednictvím zveřejnění na svých webových stránkách 

www.schrack.cz zrušit. 

http://www.schrack.cz/
http://www.schrack.cz/
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1.10. Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost soutěž bez uvedení důvodu zrušit, a to až do 

konečného termínu pro podání návrhů. 

1.11. Navrhovatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 

1.12. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet Navrhovatelům předložené návrhy ani jejich 

části. 

1.13. Aktuální znění těchto soutěžních podmínek a případné další informace jsou dostupné 

na webových stránkách Vyhlašovatele  www.schrack.cz. 

1.14. Otevírání obálek je neveřejné. 

1.15. Práva a povinnosti neupravené v této zadávací dokumentaci se řídí ustanovením 

Občanského zákoníku, § 1772 a násl., případně dalšími souvisejícími ustanoveními. 

 

2. Vymezení předmětu soutěže 

 

2.1. Předmětem veřejné soutěže je uzavření níže uvedené smlouvy s předem neurčitou 

osobou: 

Smlouva o dílo – rekonstrukce budovy sídla Schrack Technik spol. s r.o., (dále jen 

„SOD“). Předmět díla dle této SOD je podrobně vymezen v příloze č. 1 této výzvy – 

Návrh smlouvy - SMLOUVA O DÍLO – rekonstrukce budovy sídla Schrack Technik 

spol. s r.o. 

2.2. SOD bude uzavřena s jedinou osobou – dodavatelem, Vyhlašovatel vylučuje možnost 

uzavřít smlouvy s více odlišnými osobami. 

2.3. Cílem této veřejné soutěže je uzavření takové SOD s vítězem soutěže, která zajistí 

provedení rekonstrukce sídla Vyhlašovatele zejména za nejnižší cenu, v nejlepší 

kvalitě, v nejkratším čase, s nejdelší zárukou za jakost. 

 

3. Nabídka 

 

3.1. Kvalifikace navrhovatele 

Navrhovatelem může být fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba se 

zkušenostmi v oboru stavebnictví, splňující dále uvedené požadavky. 

Navrhovatel je povinen prokázat kvalifikaci v rozsahu: 

3.1.1. Navrhovatelem je osoba, 

a. která nebyla pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, 

nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 

přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

b. která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání Navrhovatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

http://www.schrack.cz/
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k písmenům a. a b. platí: jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a 

je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-

li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento požadavek musí Navrhovatel splňovat jak ve vztahu k 

území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

c. která v posledních 3 letech nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

jakoukoliv formou trestného činu porušení předpisu o pravidlech hospodářské 

soutěže nebo jiného právního předpisu, 

d. vůči jejímuž majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů, 

e. která není v likvidaci, 

f. která nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Navrhovatele, 

g. která nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele, 

h. která nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště Navrhovatele, 

i. která nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána, či jí nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů upravujících 

odbornou způsobilost Navrhovatele; pokud Navrhovatel vykonává odbornou 

způsobilost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za 

odbornou činnost Navrhovatele, vztahuje se tento požadavek na tyto osoby, 

j. které nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštních právních předpisů,  

k. která není dlužníkem společnosti Vyhlašovatele a/nebo jiných osob tvořících se 

společností Vyhlašovatele koncern, 

l. která má veřejně dostupné výroční zprávy alespoň za 5 po sobě jdoucích účetních 

období předcházejících účetnímu období, které skončilo v r. 2020, 

m. jejíž roční obrat v oboru stavební činnosti za alespoň za 5 po sobě jdoucích účetních 

období předcházejících účetnímu období, které skončilo v r. 2020, vždy přesáhl 

částku 200 mil. Kč, 

n. která má vlastní týmy jednotlivých stavebních profesí složené ze zaměstnanců 

v pracovním poměru, 
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o. která splňuje kvalifikaci pro provádění veškerých stavebních prací v rozsahu 

nezbytném pro provedení díla dle SOD, včetně odborné kvalifikace příslušných 

vlastních zaměstnanců  , v rozsahu nezbytném pro provedení díla dle SOD 

Navrhovatel prokáže splnění v tomto odstavci uvedených požadavků předložením čestného 

prohlášení (viz příloha č. 3) podepsaným osobou oprávněnou jednat za navrhovatele. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uvedené skutečnosti ověřit. Vyhlašovatel bude před 

podpisem smluv požadovat od vybraného Navrhovatele prokázání splnění uvedených 

požadavků předložením výpisů z trestního rejstříku odpovědných oprávněných osob, 

potvrzením finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení. Požadované doklady nesmí 

být starší než 3 měsíce ke dni podpisu smluv s vybraným dodavatelem, doklady budou moci 

být předloženy v prostých kopiích. 

 

3.1.2. Navrhovatel je povinen v rámci své nabídky předložit 

a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu této veřejné soutěže, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci obsahující alespoň zapsanou živnost v rozsahu: 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

Předložení těchto dokladů je dostačující v prosté kopii. 

3.1.3. Navrhovatel je povinen v rámci své nabídky předložit doklad osvědčující alespoň 

tři reference staveb a jejich změn za poslední tři roky, každá z nich s v rozsahu ceny 

díla alespoň 30 mil. Kč, prokazující jeho zkušenosti, znalosti a praxi v požadovaném 

oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

Předložení těchto dokladů je dostačující v prosté kopii. Vyhlašovatel si vyhrazuje 

právo uvedené skutečnosti ověřit. 

 

3.2. Obsah návrhu 

 

3.2.1. Návrh bude obsahovat: 

- krycí list nabídky (viz příloha č. 3 této výzvy) – název veřejné soutěže, identifikační 

údaje Navrhovatele, kontaktní údaje navrhovatele (telefon, e-mail, adresa), 

prohlášení k podmínkám soutěže, jméno a podpis osoby statuárně jednající za 

Navrhovatele, 

- obsah návrhu včetně čísel jednotlivých stran návrhu 

- čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních požadavků (viz příloha č. 3 této výzvy) 

- výpis z obchodního rejstříku (je-li navrhovatel zapsán v obchodním rejstříku) 

- výpis ze živnostenského rejstříku 

- referenční doklady ke zkušenostem a praxi Navrhovatele 

- konečná cenová nabídka Navrhovatele - oceněný soupis prací a dodávek v členění: 
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1. Časový plán výstavby  

2. Plán fakturace  

3. Plán organizace výstavby 

4. Seznam uvažovaných subdodavatelů (Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na 

volbu vhodného subdodavatele pro elektroinstalace) 

5. Doklady o pojištění Zhotovitele 

6. Komentář k obsahu nabídkové ceny 

7. Délka záručních dob 

8. Prohlášení o akceptaci návrhu SOD ve znění, které obsahuje příloha č.1 této 

výzvy – po doplnění ceny díla a délky záručních dob dle konečné cenové 

nabídky Navrhovatele 

. 

3.2.2. Navrhovatelé předloží své návrhy v písemné podobě, v českém jazyce, finanční 

údaje musí být uvedeny v korunách českých, ve dvou písemných zcela shodných 

vyhotovení (originál a jedna doslovná kopie). Všechny stránky v jednotlivých 

vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech 

listů příloh i jednotlivých listů obou smluv, budou svázány nebo sepnuty a 

zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci. 

3.2.3. Obě písemná vyhotovení návrhů budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena 

proti neoprávněné manipulaci s návrhy (např. svary obálky budou přelepeny 

papírovou lepenkou a označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem navrhovatele 

nebo obdobným způsobem). 

3.2.4. Obálka s návrhy bude označena nápisem „NABÍDKA do veřejné soutěže –  

Rekonstrukce sídla Schrack Technik spol. s r.o. – NEOTVÍRAT“, vlevo nahoře 

přesným označením navrhovatele (název právnické osoby nebo jméno a příjmení 

fyzické osoby, adresa sídla podnikání, IČ, kontaktní telefon). 

3.2.5. Veškeré dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí 

být přeloženy do českého jazyka.  

 

3.3. Podání návrhu 

 

3.3.1. Návrhy musí být doručeny nejpozději do 12.03.2021 do 12:00 hod. do sídla 

Vyhlašovatele na adrese: Schrack Technik spol. s r.o., Dolnoměcholupská 1339/2, 

Hostivař, 102 00 Praha 10; Navrhovatel nese plnou odpovědnost za řádné a včasné 

podání nabídky, zejména při použití způsobu doručení prostřednictvím poštovního 

nebo jiného přepravce. 

3.3.2. Na nabídky doručené po termínu uvedeném v odst. 3.3.1. nebude brán zřetel, 

nebudou otevírány, kontrolovány ani hodnoceny a budou obratem vráceny 

Navrhovateli. 

 

4. Výběr vítězného návrhu 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat v souladu s ustanovením § 1777 odst. 2 Občanského 

zákoníku z předložených návrhů ten, který mu nejlépe vyhovuje. 
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5. Prohlídkový den 

Prohlídka místa plnění se uskuteční po vzájemné dohodě mezi Vyhlašovatelem a zástupcem 

Navrhovatele. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zpřístupnit místo plnění pouze takovým Navrhovatelům, u 

kterých lze důvodně předpokládat, že splňují podmínky kvalifikace uvedené v bodu 3.1 těchto 

podmínek veřejné soutěže. 

6. Poskynutí stavební projektové dokumentace 

Stavební projektová dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr 

účasti v této veřejné soutěži, Navrhovatel není oprávněn ji použít k jakýmkoliv jiným účelům 

a v případě, že nabídka Navrhovatele nebude Vyhlašovatelem přijata (anebo v případě zrušení 

této veřejné soutěže), je Navrhovatel poskytnutou stavební projektovou dokumentaci povinen 

do 5 pracovních dnů od oznámení o takové skutečnosti Vyhlašovateli vrátit. 

Navrhovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu této dokumentace. Není oprávněn ji 

dále kopírovat ani ji předat třetím osobám. Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i 

v projektové dokumentaci související s veřejnou soutěží jsou pro Navrhovatele závazné. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo poskytnout stavební projektovou dokumentaci k výše 

uvedeným účelům  pouze takovým Navrhovatelům, u kterých lze důvodně předpokládat, že 

splňují podmínky kvalifikace uvedené v bodu 3.1 těchto podmínek veřejné soutěže. 

 

 

Přílohy: 

 

1. Návrh Smlouvy o dílo – rekonstrukce sídla Schrack Technik spol. s r.o. 

2. Krycí list nabídky 

3. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních požadavků 

 

 

V Praze, dne 02.02.2021 

 

 

Schrack Technik spol. s r.o. 

 

 

 

Ing. Marek Zacios, jednatel    Pavel Chroust, jednatel 


