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Obec Zdechovice  
 

vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku 
malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v úplném znění 

 (dále jen zákon) 
 

 „Parkoviště u hřbitova Zdechovice“ 

 
1. Zadavatel 
 

Název:  Obec Zdechovice 
 Sídlo:  č. p. 96, 533 11 Zdechovice 
           Zastoupená:   Ing. Robertem Chuticem – starostou obce 

IČ:  00274623 
 Telefon: 466 936 101   
 E-mail:  obec@zdechovice.cz                        
             
 
 
2. Druh zadávacího řízení 
 
Obec Zdechovice je veřejným zadavatelem dle zák. 137/2006 Sb., §2, odst. 2, písm. c) 
v úplném znění (dále jen zákon). Zadávací řízení na dodavatele bude vedeno s ohledem na 
pořizovací náklady ve smyslu § 18 odst. (3) zákona. Pokud jsou uvedeny odkazy na znění 
zákona, je tak učiněno pro lepší srozumitelnost a s přihlédnutím k § 6 zákona a metodickému 
pokynu MMR ČR platnému od 1. 1. 2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
formou uzavřené výzvy 3 zájemcům.  
 
3. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je realizace parkoviště u hřbitova vč. přístupového 
chodníku a zeleně podle schváleného projektu. 

 
4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 
 

a. Klasifikace dle CPV: 45223300-9 - Výstavba parkovišť 
 

b. Popis předmětu veřejné zakázky   
Výstavba parkoviště pro osobní automobily návštěvníků hřbitova západně od něho ve 
Zdechovicích, okres Pardubice, chodníku pro pěší a napojení na silnici č. I/2 a 
chodníku na MK Na kolíbce. Vstup na hřbitov pouze existující brankou. Podrobnější 
informace specifikuje (řeší) projekt a stavební povolení. Je nutná spolupráce 
s archeology. 
 
 

5. Předpokládané období realizace   
 
            Zadavatel předpokládá dobu realizace 6 měsíců s termínem dokončení do 30. 9. 2016. 
 
Zadávací dokumentace (§ 44 zákona), podmínky poskytnutí zadávací dokumentace (§ 48 
zákona) 
Zadavatel umožní na telefonické vyžádání (M: 606 660 236, 466 936 101) prohlídku na místě. 
Projektová dokumentace a stavební povolení je k dispozici u zadavatele. 
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6. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
  Lhůta k podání nabídek v délce 15 dnů s přihlédnutím k § 39, odst.(3), písm. b 2) 
zákona začíná běžet po dnu odeslání „Výzvy “. Nabídky se přijímají do čtvrtka 28.01.2016  do 
15:00 hodin na adrese Zadavatele Obce Zdechovice č.p.96, 533 11 Zdechovice výhradně 
v zalepené, označené obálce s nápisem “Pozor soutěž – neotvírat“. Otevírání obálek 
s nabídkami se uskuteční týž den v 18:00 hodin rovněž v sídle zadavatele. Zadávací lhůta 
končí ve smyslu § 43 zákona oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 
 
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 

a. Základní kvalifikační předpoklady 
Předpoklady dle 53 zákona prokáže dodavatel: 
 čestným prohlášením ve smyslu § 62 odst. (2) zákona. Z čestného prohlášení musí 

být zřejmé plnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v odst. (1) § 53 
zákona v rozsahu stanoveném v odst. (1), písm. a) až m). Čestné prohlášení musí 
být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel může prokázat 
kvalifikaci ověřeným výpisem ze seznamu dle § 127 zákona. 

 
b. Profesní kvalifikační předpoklady 

Předpoklady dle § 54 zákona splní dodavatel předložením: 
 kopií výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence), pokud je v něm zapsán 
 kopie oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 

plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci 

 kopie dokladu o odborné způsobilosti dodavatele či osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru. 

 
c. Ekonomické a finanční předpoklady 

Předpoklady dle § 55 zákona prokazuje dodavatel: 
 kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu dle 

odst. (1) písm. a) ve výši min. 1 mil. Kč   
 údajem o celkovém obratu dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky za 

poslední účetní období ve výši minimálně 0,5 mil. Kč ve smyslu odst. (1) písm. c) 
zákona formou čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou 

 
d. Technické kvalifikační předpoklady 

Předpoklady dle § 56 zákona prokáže dodavatel doložením: 
 Seznamu prací za posledních rok obdobného charakteru s osvědčením (tj. písemným 

doporučením dřívějšího zadavatele) o řádném splnění nejméně 3 nejvýznamnějších 
z těchto prací, každé v  minimálním objemu 0,2 mil. Kč. 

 Kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců, 
odpovědných za vedení realizace.  

 Pokud dodavatel využije k prokázání kvalifikace dle § 56 zákona subdodavatele ve 
smyslu § 51 odst. (4) zákona, stanovuje zadavatel, že objem subdodavatelských 
prací může dosáhnout max. 30 % stavebních nákladů díla. 

 
8. Hodnotící kritérium 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ve smyslu § 78 odst. (1) 
písm. b) zákona je nejnižší nabídková cena při současném splnění podmínek stavebního 
povolení, projektu a této výzvy. 
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            Údaje o termínu plnění, záruce za dílo, smluvní pokutě a platebních podmínkách 
obsažené v návrhu SOD nejsou předmětem soutěže a musí respektovat zásady etických 
vztahů mezi účastníky investiční výstavby.  
 
9. Obsah nabídky 
 

 Krycí list nabídky (je součástí zadávací dokumentace) 

 Kvalifikační předpoklady uchazeče podle bodu 7. „Výzvy“. 

 Návrh smlouvy o dílo v listinné podobě, podepsaný statutárním zástupcem a 
samostatně v elektronické podobě.  

 Cenový návrh. 
 
            Jednotlivé listy a dokumenty nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. V 
úvodu nabídky bude přiložen obsah nabídky. Rozhodující dokumenty nabídky budou 
podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele podle podmínek uvedených v zadávací 
dokumentaci. Jednotlivé listiny musí být spojeny do svazku, aby byla vyloučena jejich event. 
ztráta. 
 
10. Způsob zpracování cenové nabídky a požadavky na platební podmínky 
 

Cena bude stanovena k datu předání díla a musí krýt veškeré náklady nutné k řádné 
realizaci díla. Dobu splatnosti faktur požaduje zadavatel 30 dní. Platby budou probíhat 
výhradně v CZK. Fakturace je možná měsíční na základě zhotovitelem předloženého soupisu 
provedených prací, odsouhlaseného zadavatelem. Nabídková cena bude uvedena v krycím 
listu nabídky, zvlášť bez DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze 
v důsledku změny daňových předpisů nebo při zadavatelem požadované změně rozsahu či 
kvalitě prací.  
 
11. Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. Výběrem 
nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. 
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo. 
 
Příloha - Krycí list 
 
Ve Zdechovicích, dne 7. 1. 2016 
 
 
               Za zadavatele: 
 
 
 
 
 

      .............................................................................. 
                      Ing. Robert Chutic 
                                                                                                   starosta obce 


