
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

ZAKÁZKA NA DODÁVKY 

 

  

1.Obecná ustanovení 

Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–
2021 z dotačního titulu Program EFEKT, 1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 
osvětlení, jehož poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále „MPO“) 

Zadávání veřejné zakázky respektuje pokyny pro žadatele o dotace Programu EFEKT MPO a Směrnicí 
obce Zdechovice. 

 2. Identifikační údaje zadavatele 

Název:    Obec Zdechovice 
Právní forma:   obec 
Sídlo:    Zdechovice 5, 533 11 Zdechovice 
IČ:     00274623 
Zastoupen:        Ing. Robert Chutic, starosta obce 
Osoba oprávněna jednat:   Ing. Robert Chutic, starosta obce 
  
3. Zástupce zadavatele 

Název:   Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
Právní forma:  Zájmové sdružení právnických osob 
Sídlo:   náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice 
IČ:    69153361 
DIČ:   CZ669153361 
Zastoupen:  Mgr. Richard Červenka, ředitel RRA PK 
Kontaktní osoba:            Ing. Lada Kratochvílová, konzultant VZ 
Email:                                lada.kratochvilova@rrapk.cz  
 

4. Název zakázky:   

 „VO Zdechovice-Spytovice“ 
 

5. Druh zakázky:  

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. 

  



 

6. Lhůta pro podání nabídky:  

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 14.6.2018 do 16:30 

7. Místo pro podání nabídky:  

 Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: 
 
Obec Zdechovice 
Zdechovice 5 
533 11 Zdechovice 
 
Místo pro podání nabídek osobně na podatelnu, na adresu Zadavatele v úředních dnech : 

Pondělí v době od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16 :00 

 Středa  v době od 8:00 -12:00  a 13:00- 17 :00 

 8. Předmět zakázky  

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a výměna 167 ks nevyhovujících svítidel veřejného 
osvětlení v obci Zdechovice (v částech Zdechovice a Spytovice). 

Technické parametry jsou popsány v Projektové dokumentaci a v dokumentu „Popis stávajícího 
stavu„, jež jsou součástí této zadávací dokumentace. 

Zakázka zahrnuje dopravu materiálu a instalační práce. Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude 
dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. 

9. Způsob a kritéria hodnocení nabídek:  

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.  

-  Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH               - váha 100%   

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

 Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – „VO 
Zdechovice-Spytovice“ 
 
Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, 

do které bude vložena obálka s vlastní nabídkou. 

Na obálce může být uvedena adresa dodavatele, na kterou zadavatel zašle oznámení, pokud by 
nabídka nebyla doručena ve lhůtě či způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. 

Nabídka musí být předložena v jednom originále v českém jazyce v písemné formě, podepsána 

dodavatelem či pověřeným zástupcem dodavatele. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky 

včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly 

zadavatele uvést v omyl. 

Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů: 



 Krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy).  

 Doklady o splnění kvalifikace dle bodu 15 tohoto Oznámení (příloha č. 2.) 

 Smlouva o dílo (příloha č.3) 
 

11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  

 11.1.Předpokládaná cena veřejné zakázky je 1.184.741 Kč bez DPH. 

11.2.Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní 

částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné 

zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.  

11.3. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato 

zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci 

předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude 

cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny 

uvedeného zákona 

12. Doba a místo plnění zakázky:  

12.1. Místem plnění veřejné zakázky je obec Zdechovice, k.ú.  792250 a obec Spytovice, k.ú 792241 

Fyzická realizace projektu: 1.7.2018 

Ukončení realizace projektu: 30.11.2018 

13. Prohlídka místa plnění:  

Místo plnění je volně dostupné. Dodavatel může provést prohlídku místa bez omezení. 

14. Vysvětlení zadávacích podmínek: 

 Písemná žádost o vysvětlení musí být zástupci zadavatele doručena emailem nejpozději 4 pracovní 

dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce zadavatele je povinen odeslat vysvětlení k 

zadávacím podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 

písemné žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku odešle zástupce 

zadavatele současně všem dodavatelům, které vyzval v rámci výzvy. 

15. Požadavky na prokázání kvalifikace:  

 15.1. Způsob doložení 
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 15. této výzvy postačí předložení čestného prohlášení 
dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel nabízí ke splnění 
tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří Přílohu č. 2 této výzvy. 

16. Obchodní podmínky:  

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který 

tvoří Přílohu č. 3 této výzvy. 

Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele bude osobou oprávněnou jednat za dodavatele 

podepsaný návrh smlouvy.  

17. Zadavatel si vyhrazuje právo 

 zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,  



 nevracet podané nabídky 
 upřesnit podmínky zakázky 
 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 
 nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky 
 uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel 

odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo s dodavatelem, 
který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý dodavatel odmítne poskytnout 
potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.  

 

18. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: 

Nerelevantní 

19. Přílohy zadávacích podmínek:  

Příloha č. 1: Krycí list  
Příloha č. 2: Čestné prohlášení  
Příloha č. 3: Návrh smlouvy 
Příloha č. 4: Projektová dokumentace 
Příloha č. 5 :       Podrobný popis stávajícího stavu 
Příloha č.6 :        Výkaz výměr 
 
 

  

V Pardubicích dne 29.5.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Ing. Robert Chutic 

     starosta obce Zdechovice 


