
Obec Zdechovice  
 

vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku 
malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v úplném znění 

 (dále jen zákon) 
 
 

Prodloužení chodníku ve Zdechovicích 
 
 

1. Zadavatel 
 

Název:  Obec Zdechovice 
 Sídlo:  533 11 Zdechovice  čp. 5 
           Zastoupená: Ing. Robertem Chuticem – starostou obce 

IČ:  00274623 
 Telefon: 466 936 101   
 E-mail:  obec@zdechovice.cz 
           Neplátce DPH ! 
 
2. Druh zadávacího řízení 
 

Obec Zdechovice je veřejným zadavatelem dle zák. 134/2016 Sb., §4, odst. 1, písm. 
c) v úplném znění (dále jen zákon). Zadávací řízení na dodavatele bude vedeno 
s ohledem na pořizovací náklady mimo režim zákona ve smyslu § 27 a § 31 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 s uveřejněním na úřední desce zadavatele.   
 
 

3. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky Realizace nového chodníku ve Zdechovicích u silnice č. 
I/2. 
4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

 

a/ Klasifikace dle CPV:      

45233160-8 - Chodníky a jiné 

zpevněné povrchy 
 

 
       b/ Popis předmětu veřejné zakázky 
Realizace nového chodníku ve Zdechovicích u silnice č. I/2 na výpadovce na Spytovice po 
její levé straně v délce 90 m a šířce 1,50 m a nový chodník v délce 17 m a šířce 1,5 m 
v sídlišti U Ovčína. Kryt chodníků bude proveden z betonové zámkové dlažby. Pro převedení 
pěší dopravy mezi oběma chodníky je navrženo místo pro přecházení. Součástí stavby je 
odvodnění chodníku rourami DN 150 mm a DN 200, zaústěných do obrubníkových vpustí. 
Stavební povolení vydal Stavební úřad v Přelouči, dne 07. 08. 2018 (zatím nepravomocné). 
Nový chodník bude osvětlen, vč. místa pro přecházení, to bude vybaveno předepsanými DZ. 

 
 
5. Předpokládané pořizovací náklady 

1,37 mil. Kč 
 

mailto:obec.ovcary@ovcary.cz


6. Předpokládané období realizace    
 

Zadavatel předpokládá dobu realizace v délce max. 3 měsíců se zahájením v 10/ 
2018 a limitní dobou ukončení do 30. 11. 2018 podle stavebního povolení, zadavatel však 
zajistí prodloužení doby výstavby.  Podle klimatických podmínek zadavatel počítá 
s ukončením k 31. 12. 2018.  

 
7. Zadávací dokumentace, podmínky poskytnutí zadávací dokumentace  

Součástí výzvy je poskytnutí zadávací dokumentace k podání nabídky třem zájemcům 
(uzavřená výzva). Dalším příp. zájemcům bude dokumentace poskytnuta na základě 
vyžádání (úřední deska zadavatele). Podmínkou je účast na prohlídce staveniště podle 
bodu 8. 
 

8. Prohlídka staveniště je dne  31.08. 2018 v 10 hodin se srazem na Obecním úřadě ve 
Zdechovicích čp. 5 K nabídkám, účastníků, kteří se prohlídky nezúčastnili, nebude 
přihlédnuto a budou vyřazeny. Rovněž tak není možná prohlídka v jiný termín nebo 
prohlídka staveniště samostatně. 

 
9. Dodatečné informace zadavatele 
      Případné dodatečné informace k zadávacímu řízení (vzniklé při prohlídce staveniště) a     
k technickému řešení zadávací dokumentace, poskytne zadavatel ve lhůtě 3 (tří) pracovních   
dnů s přihlédnutím k § 98 zákona.  
 
10. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
  Lhůta k podání nabídek v délce 15 dnů s přihlédnutím k § 54 zákona začíná běžet po 
dnu odeslání , odst. (3) písm. b 2) zákona začíná běžet po dnu odeslání „Výzvy“. Nabídky se 
přijímají do  středy 19. 09. 2018 do 18 hodin na adrese zadavatele – Obce Zdechovice č.p. 
5, 53311 Zdechovice výhradně v zalepené obálce s nápisem „Pozor soutěž – neotvírat“. 
Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční týž den v 18:00 hodin rovněž v sídle zadavatele. 
Zadávací lhůta končí ve smyslu § 40 zákona oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky. 
 
 
11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 
 
Dodavatel může prokázat kvalifikaci ověřeným výpisem ze seznamu podle § 127 zákona. 
 

a. Základní kvalifikační předpoklady 
Předpoklady dle § 74 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) § 74 
zákona v rozsahu stanoveném v odst. (1), písm. a) až e). Čestné prohlášení musí 
být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel může prokázat 
kvalifikaci ověřeným výpisem ze seznamu dle § 228 zákona. 

 
b. Profesní kvalifikační předpoklady 

Předpoklady dle § 77zákona 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.  
 

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

d. Technické kvalifikační předpoklady 
Předpoklady dle § 79 zákona prokáže dodavatel doložením: 
 Seznamu prací za poslední 3 roky obdobného charakteru s osvědčením (tj. 

písemným doporučením dřívějšího zadavatele) o řádném splnění nejméně tří 
nejvýznamnějších z těchto prací, každé v  minimálním objemu alespoň 1,0 mil. Kč.  

 kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců, 
odpovědných za vedení realizace stavebních prací. Zadavatel požaduje 
středoškolské vzdělání ve smyslu odst. 11 b. 

 
Pokud dodavatel využije k prokázání kvalifikace § 83 zákona poddodavatele (jinou 
osobou) stanovuje zadavatel, že objem poddodavatelských prací může dosáhnout 
max. 30 % stavebních nákladů díla. 
 

12. Hodnotící kritérium 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ve smyslu § 114 odst. (2)  
zákona je nejnižší nabídková cena 100 % při splnění podmínek této výzvy. 
 
            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. 
 
13. Obsah nabídky 
 

 Krycí list nabídky (je součástí zadávací dokumentace) 

 Kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 11. „Výzvy“. 

 Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) v listinné podobě, podepsaný 
statutárním zástupcem.  

 Oceněný výkaz výměr v listinné podobě. 
 
            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. 
 
14. Způsob zpracování ceny a požadavku 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 nejméně 30 dní. Zadavatel připouští 
platby měsíčně na základě investorem potvrzených zjišťovacích protokolů, a to do každého 
15. dne následujícího měsíce. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Zálohy se 
nepřipouštějí. 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.  
 
15. 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 č.1 krycí list nabídky, Příloha  č.2  PD vč. výkazu výměr 
 
Ve Zdechovicích, dne 16. 08. 2018 
 
 
 
               Za zadavatele: 
 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                                                                                     Ing. Robert Chutic, starosta obce 
                       
         

 


