
Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky  

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

 

Zadavatel                           Obec Svojetice 

Zastoupené                        Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce Svojetice 

Se sídlem                           Na Kopci 14, Svojetice, 251 62 Mukařov 

Telefon                               323 660 600 

e-mail                                 starosta@svojetice.cz 

IČ                                       00240834                  

DIČ                                     CZ00240834 

Bankovní  spojení              Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu                           35-8423700267/0100 

 

  

vyzývá v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 

 

 

„Svojetice – rekonstrukce návesní nádrže“ 

 

 

Předmět zakázky 
 

Předmětem této zakázky je rekonstrukce návesní nádrže v obci Svojetice.  
Druh zakázky: zakázka na stavební práce 
  

Specifikace předmětu zakázky  
 
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy – odstranění stávajících zdí nádrže, 
výstavba nové zdi z lomového kamene. Do koruny zdi bude osazeno zábradlí. 
V obvodové zdi budou na dvou místech vybudovány povlovné kamenné schody  
a rampa pro živočichy a dále na jedné straně kamenné schody pro přístup do nádrže. 
Stávající požerák bude nahrazen novým, betonovým, prefabrikovaným.  
 

 



Stavba zahrnuje 3 stavební objekty: 
SO 01 – rekonstrukce obvodových zdí nádrže, zábradlí, přístupy do vody 
SO 02 – rekonstrukce výpustného zařízení 
SO 03 – výsadba doprovodné zeleně  
vedlejší a ostatní náklady 
Projektová dokumentace je zpracována projekční kanceláří KV+MV AQUA, spol. 
s.r.o.,  Dominova 2463/15, 158 00 Praha 5, IČ 25684566.  
 

Místo plnění 

Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v majetku obce Svojetice parc. č. 19, 
20/1, 957/17, vše v k.ú. Svojetice (761 176).  
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 2,4 mil. bez DPH. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dána položkových rozpočtem projektanta 
akce. 
 

Termín plnění 

Podpis smlouvy:   12. 7. 2019 

zahájení plnění:    15. 7. 2019  

ukončení plnění:   20. 5. 2020  

 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy může být zadavatelem posunut v návaznosti 
na nedokončené zadávací řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo 
posunout předpokládaný termín podpisu smlouvy.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno pouze na webových stránkách 
obce Svojetice https://svojetice.cz/verejne-zakazky/ nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. 10. 6. 2019, přičemž žádosti o vysvětlení mohou 
být doručeny kontaktní osobě zadavatele elektronicky e-mailem na adresu 
starosta@svojetice.cz nejpozději do 5. 6. 2019 do 12:00 hodin. Zadavatel má právo 
poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti 
dodavatele. Zadavatel poskytne vysvětlení na webových stránkách obce Svojetice 
https://svojetice.cz/verejne-zakazky/, kde budou zároveň zveřejněna neomezeným  
a přímým dálkovým přístupem. I v takovém případě budou uveřejněna nejpozději  
4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že 
zadávací dokumentace bude zadavatelem poskytována dodavatelům též přímým 
dálkovým přístupem, nemá zadavatel informace o dodavatelích, kteří si zadávací 
dokumentaci vyžádali. Zadavatel proto upozorňuje na nutnost sledovat výše 
uvedený internetový odkaz z důvodu případného vysvětlení zadávací 
dokumentace. 

 

https://svojetice.cz/verejne-zakazky/
https://svojetice.cz/verejne-zakazky/


Požadavky na jednotné uspořádání nabídky 

Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby 
tištěná verze nabídky byla v českém jazyce podle následujícího členění: 

a obsah nabídky, 

b identifikace dodavatele, 

c popis a specifikace nabízeného plnění, 

d nabídková cena v Kč bez DPH, vyčíslení samotné DPH a celková cena včetně 

DPH, 

e doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů u zakázek malého rozsahu 

analogicky s ustanovením příslušného zákona 

- základních kvalifikačních předpokladů zákona formou čestného prohlášení, 

které je přílohou výzvy k podání nabídek podepsané oprávněnou osobou 

uchazeče, 

- profesních kvalifikačních předpokladů zákona – postačí kopie dokladů: 

- zadavatel požaduje zejména prokázání splnění těchto profesních 

kvalifikačních předpokladů: 

- výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do také evidence vyžaduje, 

- dále doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – k prokázání 

zadavatel požaduje oprávnění zejména v činnosti „Provádění staveb“, 

f návrh smlouvy (dle závazného vzoru v příloze č. 3) podepsaný dodavatelem či 

osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál příslušné plné moci musí být 

v takovém případě součástí nabídky. Návrh smlouvy bude předmětem jednání 

zadavatele s vybraným dodavatelem, 

g pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 

činnosti třetí osobě – postačí kopie (originál předloží uchazeč při podpisu 

smlouvy),  

h stručnou charakteristiku dodavatele včetně uvedení významných dodávek 

s obdobným předmětem plnění jako u této veřejné zakázky. Zadavatel 

požaduje, aby součástí nabídky byl seznam alespoň dvou obdobných zakázek, 

z čehož 1 realizovaná zakázka musí splňovat zdivo s lomovým kamenem, 

realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky, a to ve struktuře: 

- název objednatele včetně identifikačních údajů, 

- kontaktní osoba oprávněná jednat za objednatele vč. tel. spojení.  

Obdobnou zakázkou zadavatel stanovil zrealizovanou zakázku s obdobnými 
stavebními pracemi min. ve výši 500 000 Kč vč. DPH. 

 

Doklady nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 

Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána  
a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. 



Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. 
Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který předložil více nabídek. 

Nabídku odevzdá dodavatel v písemné podobě. 

 

Nabídková cena  

Nabídková cena je počítána pro celou část předmětu zakázky součtem všech položek 
oceněného rozpočtu. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce, dodávky či související 
služby, nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše 
přípustná, kterou není možno překročit.  

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu 
zakázky dojde ke změně sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena 
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Dodavatel v nabídce předloží položkový rozpočet díla. 

  

Další informace a prohlídka místa plnění  

Vzhledem ke skutečnosti, že místa plnění veřejné zakázky jsou veřejně přístupná, 
nebude zadavatelem organizována prohlídka místa plnění. Účastníci můžou provést 
prohlídku místa plnění individuálně, bez spoluúčasti zástupce zadavatele.  

 

Způsob hodnocení nabídek  

Předložené nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH.  

 

Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně 

Doporučeně poštou na adresu:  

Obec Svojetice, Na Kopci 14, Svojetice, 251 62 Mukařov 

(V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí 
zásilky adresátem). 

nebo 

Osobně do podatelny obce Svojetice v těchto hodinách: 

pondělí    8:30 – 11:00 

úterý  8:30 – 11:00 

středa  8:30 -  11:00 – 16:00 - 18:00 

čtvrtek 8:30 – 11:00 

pátek  8:30 – 11:00 



Způsob doručení nabídky 

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené: 

„NEOTVÍRAT- Svojetice – rekonstrukce návesní nádrže“. 

Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele. 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího 
řízení. Všechny nabídky nebo písemné omluvy (v případě, že se rozhodnete 
nezúčastnit se výběrového řízení) musí být doručeny zadavateli nejpozději do 
skončení lhůty, tedy do 17. 6. 2019 do 10:00.  

Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny. 

 

Platební podmínky 

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. VII návrhu Smlouvy o dílo uvedené v příloze  
č. 3 této výzvy. 

  

Další podmínky soutěže 

Zadavatel sdělí všem dodavatelům výsledek rozhodnutí hodnoticí komise do 15 dnů 
po jejím vyhodnocení nabídek.  Zadavatel si vyhrazuje: 

- právo odmítnout všechny předložené nabídky, 
- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, 
- nevracet podané nabídky, 
- prověřit údaje uvedené v nabídce 
- vyloučit ze soutěže dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky 

stanovené ve výzvě, 
- vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, 

uvedené dodavatelem v nabídce, 
- dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se 

zadavatelem, 
- v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné 

zakázky doplnit, upravit nebo upřesnit, případně zrušit poptávku, o čemž 
písemně vyrozumí všechny dodavatele. 
 

Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah, 
zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě o realizaci tohoto díla a upřesnit její 
konečné znění. 

Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v 
soutěži. 

Dodavatelem uvedené skutečnosti k prokázání kvalifikace a dalších podmínek plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu jsou považovány za důvěrné a zadavatel je může 
využít pouze pro účel posouzení a hodnocení nabídek, pro kterou byly doloženy. Za 



důvěrné se nepovažují údaje, které komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvede 
ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Za porušení výhrady důvěrnosti údajů 
se nepovažuje jejich sdělení subjektům, které na to mají právo na základě zákona, 
případně obecně závazných právních předpisů. 

Zjistí-li zadavatel skutečnosti nasvědčující tomu, že údaje uváděné v dalších 
předpokladech pro plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou v rozporu se 
skutečností, je oprávněn postupovat vůči dodavateli v souladu s příslušnými právními 
předpisy.   

 

Otevírání obálek s nabídkami 

Zadavatel otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Svojetice na adrese Na Kopci 14, dne 12. 6. 2019  od  10:05 hod. 

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit pověření zástupci účastníků 
(maximálně jedna osoba účastníka). Zadavatel bude požadovat po přítomných 
účastnících prokázání totožnosti případně zplnomocnění a stvrzení účasti podpisem 
v listině přítomných účastníků.  

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace 

Příloha č. 5 - Výkaz výměr 
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

 

Ve Svojeticích dne 30.5.2019                                    
 
 
 
 
 za zadavatele : Mgr. Martina Vedralová 
 starostka  
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