
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 vybraným uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu a k prokázání kvalifikace   

 

 „Oprava MK Opatov - 2. etapa“ 
 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na 
zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude 
citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele:  TECHNICKÉ SLUŽBY OPATOV s.r.o. 
Sídlo:  OPATOV 159, 569 12 OPATOV 
IČ:  275 13 785 
DIČ: CZ275 13 785 
Pověřená osoba jednat  
ve věcech smluvních:  Ing. Petr Kovář, jednatel 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Tel.: 604 241 943 
email: obecopatov@cmail.cz 
 
Subjekt pověřený výkonem zadavatelských činností: 
Název: A-Tendr s.r.o. 
Sídlo:  Dolní 222, 565 01 Choceň 
Kontaktní osoba: Ing. Martin Novák 
IČ: 01724436 
Tel.: 739 042 000 
email: atendr@seznam.cz 
 
2. Druh a předmět veřejné zakázky: 
Dodávka stavebních prací na zhotovení „Oprava MK Opatov - 2. etapa“ dle PD zpracované 
projektantem Ing. Martinem Novákem, Proseč 134, 539 44 Proseč u Skutče, IČ: 11601680, 
pod zak.č. 07/2016 - pouze SO 01, SO 04, a SO 06. 
 
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena na základě 
položkového rozpočtu projektanta ve výši 5.994.000,- bez DPH. 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle ZVZ a 
zadavatel nemusí postupovat dle ZVZ. 
 
4. Místo plnění veřejné zakázky: 
Obec Opatov 
 
5. Termín plnění veřejné zakázky: 
Předpokládaný termín zahájení plnění:  06/2016 / (po předání a převzetí staveniště) 
Předpokládaný termín ukončení plnění:  5.8.2016 
 
 



6. Prohlídka místa plnění: 
Místo plnění je veřejně přístupné, proto není stanoven termín prohlídky. 
 
7. Průběh výběrového řízení: 
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel otevře podané obálky a posoudí splnění 
kvalifikace uchazečů podle této výzvy, kteří ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku 
v tomto výběrovém řízení. 

Uchazeče, kteří neprokážou splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem 
požadovaným zadavatelem, a kteří tento nedostatek neodstraní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě stanovené zadavatelem, zadavatel z výběrového řízení vyloučí. 

Nabídky uchazečů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit postupem podle bodu 9 
této výzvy. 

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána, bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy o dílo 
ve znění uvedeném v Příloze č. 2 této výzvy. 

V případě, že takto vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem uzavřít shora uvedenou 
smlouvu, vyzve zadavatel k uzavření této smlouvy uchazeče, který se umístil za uchazečem, 
který odmítl uzavřít tuto smlouvu. 

8. Požadavky na varianty nabídek: 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Uchazeč je povinen ve své nabídce vypracovat pouze 
jedno řešení a to bude neměnné. 
 
9. Hodnotící kritéria a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 
Jediným hodnotícím kritériem nabídková cena. 
 
a) Nabídková cena: 
Tímto hodnotícím kritériem se rozumí celková cena za plnění veřejné zakázky bez DPH v Kč. 
Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci 
předmětu zakázky a veškeré požadavky zadavatele specifikované výzvou k podání nabídky. 
 
Ve své nabídce uvede uchazeč nabídkovou cenu v členění: 
Cena za stavební práce bez DPH …..……………. ,-Kč 
DPH 21% z ………… …..……………. ,-Kč 
Cena celkem s DPH …..……………. ,-Kč 
V tomto členění je též uchazeč povinen nabídkovou cenu doplnit do návrhu smlouvy o dílo, 
která bude součástí nabídky spolu s nabídkovým položkovým rozpočtem. 
 
Nabídková cena 

• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s výzvou k podání 
nabídky, a to jako nejvýše přípustnou. Uchazeč odpovídá za to, že nabídková cena 
bude krýt veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
díla včetně běžných rizik a vlivů v průběhu provádění díla. 

• Nabídková cena bude doložena nabídkovým rozpočtem, členěným do položek dle 
zadavatelem poskytnutého slepého rozpočtu, který nesmí být upravován. Veškeré 
položky musí být v poskytnutém slepém rozpočtu zachovány.   



• Doprava a poplatky za uložení vybourané sutě a náklady na odvoz a likvidaci odpadů 
a zajištění skládek budou součástí pevné nabídkové ceny. 

• Uchazeči ve své nabídkové ceně zohlední veškeré případné další práce a materiály, 
zejména pomocné konstrukce a výpomoci, vyplývající z výkresové a textové části 
projektové dokumentace, z doplňujících požadavků zadavatele a z vlastních poznatků 
uchazeče získaných prohlídkou místa plnění, tak aby stavba mohla být provedena a 
byla po dokončení plně funkční. 

• Stavba bude provedena podle platných technických norem a dalších příslušných 
předpisů. Součástí předmětu plnění je předání potřebných dokladů (revize, zkoušky, 
atesty, prohlášení o shodě na použité materiály apod.) nezbytných pro kolaudaci a 
převzetí stavby objednatelem.  

• Uchazeč zohlední v nabídkové ceně veškeré nutné náklady k provedení stavby za 
dodržení všech podmínek bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. 

• Uchazeč zohlední v nabídkové ceně cenu odebraných energií, jež budou po dobu 
stavby jeho nákladem.  

• Součástí celkové nabídkové ceny budou i výpomocné práce a konstrukce, včetně 
úklidu staveniště v okolí budov. 

• Součástí cenové nabídky také bude demontáž a likvidace původních konstrukcí, 
rozvodů a zařízení včetně dokladů o legální likvidaci potřebných pro stavební úřad a 
odbor životního prostředí. 

• Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně 
zákona o dani z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude 
stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřipouští se ani inflační vlivy. 

 
10. Způsob zpracování nabídky a požadavky na prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů: 
Zadavatel požaduje splnění následujících kvalifikačních předpokladů: 
 
Základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ: 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k 
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který 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; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 



orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který 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 sídla, místa podnikání 
či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

Za splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst. 1 ZVZ zadavatel považuje 
předložení čestného prohlášení. 

 

Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54  ZVZ: 
-výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání 
nabídky starší 90 kalendářních dnů;  

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky - výpis z živnostenského rejstříku s předmětem podnikání: 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
  
 Za splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 ZVZ zadavatel považuje 
předložení výše uvedených dokladů a to v prosté tištěné kopii. 



 
Finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů: 
Za splnění finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů zadavatel považuje 
předložení čestného prohlášení uchazeče, že je plně finančně i ekonomicky schopen splnit 
veřejnou zakázku. 
 
Další zadavatelem požadované doklady: 

• čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po 
celou dobu zadávací lhůty 

• čestné prohlášení uchazeče, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami a že je 
bez výhrad akceptuje 

• četné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s 
touto veřejnou zakázkou (§ 68, odst. 3, písm. c) ZVZ). 

 
 Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 ZVZ, je povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění 
kvalifikace dle §53 odst. 3 ZVZ. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4. ZVZ. 
Za splnění této povinnosti dle §53 odst. 3 ZVZ zadavatel považuje předložení těchto dokladů: 

• výpis z evidence Rejstříku trestů [k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
dle §53 odstavec 1 písm. a) a b) ZVZ] 

• potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 
prohlášení [k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odstavec 1 
písm. f) ZVZ] 

• potvrzení příslušného orgánu či instituce [k prokázání základních kvalifikačních 
předpokladů dle §53 odstavec 1 písm. h) ZVZ] 

V případě společné nabídky uchazeče a několika subdodavatelů musí být splnění prokázání 
kvalifikace plně v souladu s ustanoveními zákona, zejména § 51 odst. 4 až 6 ZVZ.  
 

Způsob zpracování nabídky: 
Nabídka bude předložena v jednom tištěném originále v českém jazyce a podepsána 
oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány 
průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1 v pravém dolním rohu. 
Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány do jednoho celku, tak aby bylo 
zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. 
 
Pro přehlednost nabídky za účelem jejího posouzení a hodnocení požaduje zadavatel 
závazně předložit nabídku v tomto členění: 
 1. Krycí list nabídky – příl. č. 1 
  - s uvedením identifikačních údajů uchazeče, razítkem a podpisem oprávněné 
   osob/y uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z
   obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle 
   právních předpisů a celkovou nabídkovou cenu 
 2. Obsah nabídky 
 3. Splnění kvalifikačních předpokladů 
  - doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 



  - doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
  - doklady prokazující splnění finančních a ekonomických kvalifikačních  
  předpokladů  

4. Další zadavatelem požadované doklady 
5. Návrh smlouvy o dílo – příl. č. 2 

 6. Cenová nabídka – položkový rozpočet dle příl. č. 3  
 
Změny v kvalifikaci: 
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat 
kvalifikaci, je povinen v souladu s § 58 ZVZ, nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost 
veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této 
skutečnosti zadavateli. 

 
11. Návrh smlouvy o dílo: 
Součástí této výzvy je Návrh smlouvy o dílo jako závazná příl. č. 2. Uchazeč je povinen k 
nabídce přiložit doplněný a potvrzený Návrh smlouvy o dílo. Tento návrh musí být podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč v Návrhu smlouvy o dílo doplní 
pouze žlutě vyznačené údaje. Jiné údaje není uchazeč oprávněn měnit ani jinak upravovat. 
Nedovolená změna údajů je důvodem k vyřazení takového uchazeče. 
 
12. Další práva zadavatele: 

• zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která nejlépe splní uvedená kritéria 

• zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek zadávacího 
řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek 

• zadavatel nebude uchazeči hradit náklady na vypracování nabídky a na žádné náklady 
spojené s účastí v tomto výběrovém řízení 

• zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy 

• do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto výběrové řízení kdykoli 
zrušit, popř. odmítnout všechny podané nabídky. Vybranému uchazeči nevzniká 
nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem ani nárok na škodu způsobenou 
zrušením výběrového řízení. Zrušení výběrového řízení zadavatel vyzvaným 
uchazečům písemně oznámí. 

• zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle 
podmínek stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.) 

• zadavatel si vyhrazuje právo na základě předložených nabídek vyžádat od vybraných 
uchazečů doplňující informace 

• uchazeč, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení 

• nabídka uchazeče je neměnná 
 
 



13. Platební podmínky a splatnost faktur: 

Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů a konečného 

daňového dokladu. Podrobnosti ohledně platebních podmínek jsou obsaženy v čl. V. Návrhu 

smlouvy o dílo (viz. příloha č. 2 této výzvy). 

 

14. Zadávací lhůta  
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je 90 kalendářních dnů od uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. 
 
15. Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně 
na email atendr@seznam.cz kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však do 
2 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Tyto dodatečné informace 
včetně přesného znění žádosti zašle zadavatel všem uchazečům, kterým byla poskytnuta 
zadávací dokumentace.  
  
16. Lhůta a místo pro podání nabídky:  
Lhůta pro podání nabídky končí dne 5.5.2016 ve 12:00 hodin. 
Adresa pro podání nabídek: Obec Opatov, Opatov č.p. 159, 569 12. 
Nabídky lze podat do 5.5.2016 do 12:00 hodin doporučenou poštou nebo osobně v úředních 
hodinách OÚ Opatov. 
Při podání nabídky poštou je rozhodující hodina, kdy bude nabídka doručena na uvedenou 
adresu.  
 
Za bezvadný způsob formálního doručení nabídky zadavatel požaduje doručit nabídku v 
řádně uzavřené neprůhledné obálce se zřetelným označením názvu veřejné zakázky 
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Oprava MK Opatov - 2. etapa“ – NEOTVÍRAT“. 
Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče. Lepené části obálky budou opatřeny 
přelepkami a razítkem uchazeče. 
Podané nabídky zadavatel eviduje s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 
 
Lhůta a místo pro otevírání obálek s nabídkami: 
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.  
 
 
 
 
V Opatově dne 14.4.2016                 ........................................................... 

Ing. Petr Kovář, jednatel 

 

 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 3 Slepý rozpočet 

Příloha č. 4 Projektová dokumentace 


