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VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ PÍSEMNÉ NABÍDKY  

 

článek 1 
Identifikační údaje zadavatele a osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti 

 
Identifikační údaje zadavatele 
Obec Malešovice  

IČ:   00 488 038 

Sídlo:   Malešovice č. p. 50, 664 65 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce, tel. +420 773 493 131, e-mail: obec@malesovice.cz 
 
 

článek 2 
Informace o předmětu veřejné zakázky 

 
1. Předmět veřejné zakázky:  

  MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice 
 Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní komunikace“ 
2. Druh veřejné zakázky: zakázka na zhotovitele stavby  
3. Název projektu:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní komunikace“ 

4. Předpokládaná cena zakázky: 2 900 000Kč s DPH 
5.  Doba a místo plnění zakázky: 1. 6. 2016 – 30. 8. 2016, Malešovice, 664 65 
4. Datum vyhlášení zadávacího řízení: 11. 5. 2016  
5. Doručení nabídek: 23. 5. 2016 do 10:00 hodin na adresu zadavatele 
6. Otevírání obálek: 23. 5. 2016 od 18:00 hodin na adrese zadavatele 
 

článek 3 
Zadávací podmínky a vymezení předmětu veřejné zakázky 

 
Předmět plnění veřejné zakázky 

1. Předmětem plnění je zhotovení stavby: Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní 
komunikace“ 

Způsob zpracování nabídkové ceny:  

2. Dodavatel (uchazeč) je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění 
bez DPH, DPH a s DPH takto  

Cena celkem bez DPH za zhotovení díla: 
DPH: 
Cena celkem včetně DPH: 

3. Nabídkovou cenu není možné změnit. Dojde-li však v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky ke změně 
zákonné sazby DPH, je uchazeč od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat zadavateli k 
ceně bez DPH platnou sazbu DPH.  

4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
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Návrh smlouvy o dílo: 

Návrh smlouvy o dílo připraví uchazeč. 
 

článek 4 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 
Základní kvalifikační předpoklady: 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení v rozsahu dle přílohy 
č. 2, která tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která 
je oprávněna jednat jménem uchazeče a musí být doloženo v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
Profesní kvalifikační předpoklady: 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží následující dokumenty v originále 
nebo v úředně ověřené kopii: 
a) Doklady o odborné kvalifikaci ve formě: Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pokud je v něm 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán. 
b) Živnostenský list opravňující ho k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu tohoto výběrového řízení (tj. 

předmětu zakázky). 
 

Technické kvalifikační předpoklady: 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží následující dokumenty v originále 
nebo v úředně ověřené kopii: 
 
Uchazeč ve své nabídce předloží soupis minimálně tří (referencí) realizovaných stavebních zakázek o objemu min. 1,5 
mil. Kč bez DPH, které jsou svou podstatou a rozsahem srovnatelné s předmětem tohoto výběrového řízení (tj. 
úspěšně realizované zakázky obdobného charakteru jako je předmět tohoto výběrového řízení (doloženo bude formou 
originálního čestného prohlášení obsahujícího seznam již realizovaných stavebních zakázek nebo vyjádřením 
zákazníků). 
 
Podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob, u ostatních 
kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku. 

 
článek 5 

Způsob zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky 
 
Obsah nabídky: 
Součástí nabídky uchazeče musí být zejména: 

 Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a hodnotami výběrových kritérií (viz. Příloha č. 3) 

 Prohlášení o vázanosti obsahem celé nabídky (viz. Příloha č. 1) 

 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz. Příloha č. 2) 

 Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 

 Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 Návrh smlouvy o dílo včetně všech příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 Ostatní údaje a dokumenty, které jsou požadovány v zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro 
vyhodnocení nabídky, včetně identifikačních údajů uchazeče. 

 
Způsob zpracování nabídky, místo a lhůta pro podání nabídky: 
1. Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále a v jedné kopii. 

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, 
které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

2. Lhůta pro podání nabídek: Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou 
nabídku. Uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 23. 5. 
2016 do 10:00  hodin.  
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2. Místo pro podávání nabídek: Nabídka bude doručena prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním 
podáním na adresu zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené 
v předchozím odstavci, komise pro otevírání obálek takovou nabídku neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí 
uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

3. Všechny listy nabídky budou označeny identifikačními údaji uchazeče (razítko), budou spojeny a svazek zajištěn 
proti manipulaci s listy. 

4. Nabídky budou přijímány v zalepené obálce označené „NEOTEVÍRAT“ Technická infrastruktura pro  výstavbu  
       RD „SO-05 místní komunikace“, dále adresou zadavatele a uchazeče. 

5. Dodavatel má možnost požadovat doplňující informace dotazem na pověřenou osobu.  

6. Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování a hodnocení. 

7. Komunikace: veškerá korespondence mezi zadavatelem a uchazečem musí být v jazyce českém a musí být 
zaslána poštou prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronickou poštou (e-mailem: obec@malesovice.cz) 
či musí být doručena osobně do sídla zadavatele 

článek 6 
Termín otevírání obálek 

1. Termín pro otevírání obálek stanovuje zadavatel na 23. 5. 2016 od 18:00 hodin na adrese zadavatele.  

2. Posouzení a hodnocení nabídek provede komise jmenovaná zadavatelem v souladu s kritérii hodnocení 
uvedenými dále v této Písemné výzvě. 

článek 7 
Kritéria pro hodnocení nabídek 

 
Základním kritériem hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky. Jednotlivým dílčím kritériím uvedeným níže 
jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro předmětné zadávací řízení tak, že jejich 
součet je 100. Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil tato dílčí kritéria: 
 

1. Kritérium č. 1: Celková výše nabídkové ceny bez DPH – váha 90% 
2. Kritérium č. 2: Délka záruční lhůty na stavební práce stanovená v měsících – váha 5%  
3. Kritérium č. 2: Doba realizace výstavby ve dnech – váha 5%  
4.  

 
 

článek 8 
Doplňující informace k zadávacímu řízení 

1. Uchazeč může požadovat dodatečné informace potřebné pro kvalitní zpracování kompletní nabídky. Tyto může 
požadovat doručením žádosti alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Pro dodržení rovnosti všech 
uchazečů budou doplňující informace postoupeny všem uchazečům, kterým byla zaslána zadávací dokumentace. 

2. Zadavatel umožňuje plnit prostřednictvím subdodavatele maximálně 80 % objemu zakázky. 

3. Uchazeči je umožněno vyžádat si ucelenou zadávací dokumentaci elektronicky a to na základě žádosti emailem, 
kterou zašle zadavateli. 

4. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude 
dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

5. Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodne dle hodnotících kritérií o vítězné nabídce a bude 
informovat uchazeče o výsledku zadávacího řízení do 10 pracovních dní ode dne otevírání obálek. 
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6. O průběhu a výsledcích veřejné zakázky vyhotoví zadavatel zápis obsahující popis došlých nabídek, výsledek 
posouzení došlých nabídek a stanoví pořadí nabídek 

7. Jednatel/telé zadavatele podepíší s vítězným uchazečem Smlouvu o dílo nejdříve 16 dní ode dne zaslání 
výsledku zadávacího řízení uchazečům. 

 

 

8. Práva zadavatele: 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny 
v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

 Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, tyto 
náklady nesou uchazeči sami. 

 
V Malešovicích, dne 11. 5. 2016 
 
            Ing. Zdeněk Pavlík,  v.r. 
           starosta obce Malešovice  
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Příloha č. 1 

 

 

 

Prohlášení o vázanosti nabídkou 

 

 

Já, níže podepsaný ( á ) ………………………………………………… nar. ……………….... 

                                                   ( titul, jméno, příjmení ) 

 

 

jakožto ………………………………………………………………………………………….. 

    ( osoba oprávněná jednat za uchazeče ) 

 

 

uchazeče – společnosti …………………………………………………………………………. 

    ( obchodní firma uchazeče ) 

 

 

tímto čestně prohlašuji, že jako uchazeč jsem vázán celým obsahem své nabídky a respektuje veškeré požadavky 

zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, nečiním k nim žádné výhrady a považuji je za závazné.  

 

 

 

 

V ………………………,  dne……………………. 

 

 

 

……………………………… 

                                                                                   podpis 
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Příloha č. 2 

 

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 

 

Já, níže podepsaný ( á ) ………………………………………………… nar. ……………….... 

                                                   ( titul, jméno, příjmení ) 

 

 

jakožto ………………………………………………………………………………………….. 

    ( osoba oprávněná jednat za uchazeče ) 

 

 

uchazeče – společnosti …………………………………………………………………………. 

    ( obchodní firma uchazeče ) 

 

tímto čestně prohlašuji, že: 

 

 uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti 
na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání 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 

 uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu 

 uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 
předpisu, 

 vůči jeho majetku neprobíhá 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, 
nedostatek majetku uchazeče nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních předpisů, 

 uchazeč není v likvidaci, 

 uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi jeho sídla, 
místa podnikání či bydliště, 

 uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 
v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 uchazeč 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 svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
 

V ……………………………, dne…………………….. 
 
 

………………………………………. 
         Podpis 
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Příloha č. 3 

 
Krycí list nabídky pro ZŘ : 

 
 
PŘEDMĚT  ZAKÁZKY:   
 
MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice 
Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní komunikace“ 
 
 
 

ZADAVATEL 
 
IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE: 
 

Obec Malešovice  

IČ:   00 488 038 

Sídlo:   Malešovice č. p. 50, 664 65 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce, tel. +420 773 493 131, e-mail: obec@malesovice.cz 
 

 

 

 

UCHAZEČ 

 

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE: 
 

Obchodní firma:   

Sídlo / místo podnikání: 

IČ: 

DIČ: 

Tel. / fax: 

E-mail: 

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: 

Kontaktní osoba: 

 

 

 


