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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
veřejná zakázka 

malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávaní veřejných zakázek 
v platném znění (dále též jen jako „zákon“ ) na stavební práce s názvem: 

 
 
 

„Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy “ 

 
Zadavatel: 
    Obec Hřibojedy 
se sídlem:   Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy 
IČ:    00581011 
zastoupen:   Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M. – starostou obce 
mobil:    +420 603 220 949 
email:    starosta@hribojedy.cz 
 
 
 
Hřibojedy dne: 26. 7. 2021 
 
 
 
 
 

1. Preambule 
 

1.1. Vymezení veřejné zakázky 
 

Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále jako 
„zákon“) kdy předmětem veřejné zakázky jsou služby dle ustanovení § 14 odst. 3, pís.b zákona. 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a dalších zadávacích podmínek stanovil zadavatel 
ve Výzvě k podání nabídek a díle v této Zadávací dokumentaci k tomuto výběrovému řízení. 
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na předložení nabídky pro vyzvané účastníky 
(dodavatele) je součástí této Zadávací dokumentace a slouží jako podklad pro podání nabídek 
v tomto výběrovém řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Práva, povinnosti či 
podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 
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1.2.  Pojmy a znění Zadávací dokumentace 
 

Tento dokument slouží jako Zadávací dokumentace a je souborem dokumentů, údajů, 
požadavků a technických podmínek zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky (dále také 
jen „Zadávací dokumentace“) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (dále také 
jen „nabídka“). Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků, v rámci tohoto 
výběrového řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Zadávací dokumentaci, se řídí 
příslušnými ustanoveními Zadávaných dokumentů. 

Podáním nabídky v tomto výběrovém řízení přijímá dodavatel (účastník) plně a bez výhrad 
veškeré podmínky této Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a případných dodatků 
(dodatečných informací) k zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník (dodavatel) 
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace 
obsažené v této Zadávací dokumentaci jako součásti zadávacích podmínek a bude se jimi plně 
řídit. 

Pokud účastník (dodavatel) neposkytne včas všechny požadované informace a doklady, 
nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat Zadávací dokumentaci a 
stanoveným zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení jeho nabídky a 
následné vyloučení z výběrového řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele (účastníka) k zadávacím 
podmínkám tohoto výběrového řízení obsaženou v této nabídce – jakákoliv taková výhrada 
znamená vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele (účastníka) z výběrového řízení 

 
1.3. Oznámení o zahájení výběrového řízení a identifikace veřejné zakázky 

 

Toto výběrové řízení bylo zahájeno okamžikem, kdy zadavatel odeslal písemnou výzvu k předložení 
nabídky vybraným zájemcům (dodavatelům) a zároveň uveřejnil výzvu o zahájení výběrového řízení 
na úřední desce obce a na profilu zadavatele: 
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/225573.  

Identifikace zadavatele 
 
Zadavatel:   Obec Hřibojedy 
se sídlem:   Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy 
IČ:    00581011 
zastoupen:   Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M. – starostou obce 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/225573
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2. Předmět zakázky 

2.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: 

45000000-7 - Stavební práce 

2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem 
„Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“, jejíž rozsah je dán 
projektovou dokumentací v rozsahu DPS zpracovanou firmou INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 
1, 552 24, IČ: 632 17 031, www.atelier-ingplan.cz, telefon: 736 231 213. projektantem Ing. 
Zdeňkem Stolínem, ČKAIT 0601972 

Specifikace projektu: 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího stavu chodníků v obci Hřibojedy při silnici 
III. třídy číslo 2854 v celkové délce 744 m.  

Specifikace stavby „Rekonstrukce chodníků v obci Hřibojedy“ 
 
K rekonstrukci stávajících chodníků podél komunikací dojde v zastavěné části obce Hřibojedy. 
Díky chodníkům dochází k oddělení pěší a automobilové dopravy, čímž se zvýší bezpečnost 
provozu. S ohledem na charakter chodníků není zavedeno staničení. K údržbě chodníků dojde 
v délce 744 m. Šírka chodníků je proměnná a bude odpovídat současnému stavu. Chodníky 
jsou odvodněny pomocí příčného a podélného sklonu na stávající místní komunikace, odtud 
do uličních vpustí. 
Rekonstrukce je dána stávajícím chodníkem a nedojde ke změně směrového a výškového 
řešení, ani k úpravě jeho šíře. 
Chodníky budou tvořeny silničními nebo nájezdovými obrubníky směrem do komunikace 
(silnice) a lokálně zahradními obrubníky směrem k trvalému travnímu porostu a betonovou 
zámkovou dlažbou. Signální a varovné pásy bude tvořit zámková dlažba červené barvy 
s výraznými reliéfními výstupky pro realizaci komunikací pro nevidomé a slabozraké. 
Záměr je opravou a údržbou stávajících chodníků a sjezdů. Nevyžaduje stanoviska orgánů 
státní správy. Nejsou dotčeny. 
 

2.3. Předpokládaná hodnota zakázky 
 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve smyslu 
ustanovení § 13 a § 16 zákona ve výši 1 393 670,33 Kč bez DPH. 
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2.4. Místo realizace předmětu zakázky 
 
Místem realizace předmětu plnění v rámci tohoto výběrového řízení je obec Hřibojedy. 
 

3. Kvalifikační předpoklady 
 
Dodavatel v rámci své nabídky prokáže kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací 
dokumentaci. Bez splnění veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů nebude 
předložená nabídka hodnocena. Účastník (dodavatel) je povinen nejpozději do lhůty 
stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci: 
 

I. Prokáže splnění základní způsobilosti, 
II. prokáže splnění profesní způsobilosti, 

III. splnění ekonomické a finanční způsobilosti, 
IV. prokáže splnění technické kvalifikace. 

3.1. Základní kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázaní splnění základní způsobilosti účastníka v rozsahu a ve smyslu 
ustanovení § 75 odst. 1 zákona 

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady 
 

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikační způsobilosti účastníka, kdy požadavky na 
prokázání splnění profesní způsobilosti splňuje dodavatel (účastní) který předloží: 

a) ve vztahu k České republice výpis z obchodníku rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a 
zároveň,  

b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis 
živnostenského rejstříku čí obdobná licence), obsahující minimálně následující 
oprávnění: 

✓ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
a zároveň 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – autorizace ČKAIT,  

d) dle zákona č. 360/1992 (o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 
 

3.3. Ekonomická kvalifikace 
 

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace účastníka v rozsahu a ve smyslu 
ustanovení § 78 odst. 1 zákona. 
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3.4. Technické kvalifikační předpoklady 

 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace účastníka, kdy požadavek na 
prokázání splnění technické kvalifikace splňuje dodavatel (účastník), který předloží: 
 

a) Referenční list, kde bude uveden seznam významných stavebných prací 
provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto 
zadávacího řízení, které obsahují realizaci staveb, jako je předmětem této 
veřejné zakázky a zahrnují minimálně stavební práce spočívající ve výstavbě 
či rekonstrukci chodníků či zpevněných ploch. 

 
b) seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to 

zejména těch zajišťující kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

 

4. Hodnotící kritéria 
 
Zadavatel či příslušná hodnotící komise jmenovaná za účelem posouzení a hodnocení nabídek 
vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z hlediska zadávacích 
podmínek či nebudou odpovídat požadavkům zadavatelem stanoveným v zadávacích 
podmínkách. Takový dodavatel (účastník) bude následně vyloučen z další časti ve výběrovém 
řízení. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky. 
Hodnocení nabídek bude provádět hodnotící komise, jejímiž členy budou osoby s příslušnou 
odborností. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost 
nabídky stanovená následujícími hodnotícími kritérii: 
 

 Kritérium Váha kritéria 

1 Celková nabídková cena v Kč bez DPH 100% 

 
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že dojde ke změně výše DPH 
v době po podpisu smlouvy a před termínem dokončení a uskutečnění předmětného plnění. 
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si hodnotící komise zadavatele vyhrazuje právo 
písemně vyzvat účastníka k jejímu písemnému vysvětlení. Pokud nebude vysvětlení 
dostatečné nebo opodstatněné nebude nabídka účastníka hodnocena. 

5. Obchodní podmínky 
 

Obchodní podmínky budou následně specifikovány ve Smlouvě o dílo. 
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5.1. Dodací podmínky 
 
Předpokládané termíny: 

Úkon Onačení výkonu či prací Sjednaný termín 

1 Podpis SoD ode dne rozhodnutí o vítězi do 30 dnů 

2 Zahájení prací ode dne podpisu SoD do 60 dnů 

3 Termín dokončení rekonstrukce chodníků do 30. 9. 2022 

4 Předání díla  do 15. 10. 2022  

 
Účastník ve své nabídce povinně uvede harmonogram plnění předmětu této veřejné zakázky. 
Zadavatel dále uvádí, že pokud by v průběhu realizace došlo k prodlení s plněním díla z důvodu 
vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednavatele, nebo jiných neočekávaných 
okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, prodlužuje se termín plnění 
o dobu trvání okolností specifikovaných shora v tomto článku, které brání či jsou překážkou 
dodržení původního smluveného termínu plnění. 
 
5.2. Ochrana důvěrných informací 
 
Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o 
nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě smlouvy uzavřené mezi 
zadavatelem a dodavatelem.  
 
5.3. Součinnost 
 
Dodavatel je povinen provádět plnění předmětu zakázky v úzké součinnosti se zadavatelem. 
 
5.4. Změna či doplnění Smlouvy o dílo 
 
Jakékoliv změny či doplnění příslušné Smlouvy o dílo, včetně změny cen za poskytování 
předmětu veřejné zakázky, budou učiněny výhradně písemným dodatkem k této SoD  
schváleným oběma stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantním 
ustanovením zákona a nesmí odporovat této Zadávací dokumentaci. 

6. Platební podmínky 
 
6.1.  Obecné platební podmínky 

 
Podrobné platební podmínky budou následně specifikovány ve smlouvě s vybraným 
účastníkem, který vzejde z tohoto výběrového řízení. 
 
6.2.   Splatnost faktur 

 
Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti faktur byla 30 dní ode dne jejich doručení zadavateli. 
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7. Forma nabídky 
 
7.1. Vyhotovení a označení nabídky 
 
Nabídka se podává písemně v listinné podobě. Dodavatel je povinen podat nabídku ve lhůtě 
pro podání nabídek. 
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem 
zakázky a na obálce musí být dále uvedena adresa, na nichž je možné zaslat oznámení. 
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce v jednom listinném vyhotovení a 
v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD/DVD ve formátu doc. nebo xls. nebo PDF. 
Nabídka bude předložena v českém jazyce a veškeré listy nabídky zadavatel doporučuje zajistit 
proti manipulaci (např svázat do jednotného celku a na přelepu opatřit pečetí nebo razítkem 
a podpisem dodavatele). 
Pro identifikaci nabídky bude obálka s nabídkou opatřena - razítkem dodavatele, jeho adresou 
a opatřena zřetelným nápisem. 
 
„NEOTVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI – Rekonstrukce chodníků v obci 

Hřibojedy  
 

8. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
8.1.  Místo doručení nabídky 
 
Nabídky se přijímají v prostorách Obecního úřadu Hřibojedy, na adrese Hřibojedy 60, 544 01 
Hřibojedy, a to do konce lhůty pro podání nabídek, poslední den do 11.59 hodin. Podané 
nabídky osoba pověřená zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového čísla, data a času 
jejich doručení. 
Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na adresu zadavatele 
Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy. 
Nabídky je možné podat osobně v sídle zadavatele od pondělí do pátku vždy od 7:30 – 13:30 
hodin. 
 
8.2.  Lhůta pro doručení nabídky 
 
Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 25. 8. 2021 do 12:00 hodin. 
 
Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídka podaná nebo doručená po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí 
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. 
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8.3. Termín otevírání obálek 
 
Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v prostorách sídla 
zadavatele tj. na adrese obec Hřibojedy, Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy. dne 25. 8. 2021 od 
12.01 hodin tj. ihned po uplynutí pro podání nabídek. 
Dodavatel je oprávněn se účastnit otevírání obálek s nabídkou, kdy zadavatel stanovuje, že za 
jednoho dodavatele jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou oprávněny 
zastupovat dodavatele. 
Toto oprávnění zastupovat dodavatele prokážou příslušné osoby plnou mocí vystavenou za 
tímto účelem, nejde-li o statutární orgán dodavatele či jeho člena. 
Dodavatel je svou nabídkou vázán 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení 
lhůty pro podání nabídek. 

 

9. Závěrečná ustanovení 
 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné 
zakázky, 

b) předané zadávací podklady zájemce nevrací, 
c) zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení kvalifikace dodavatele či nabídky 

dodavatele ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce, 
d) zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením 

zákona, a to nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
e) zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek, 
f) zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny 

v rámci lhůty pro podávání nabídek, 
g) náklady na vyhotovení nabídek a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv další 

náhrady nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese dodavatel sám, 
h) zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně 

doručeny v rámci lhůty ro podání nabídek, 
i) zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby či 

opomenutí v této Zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek V případě, že se 
bude jednat o podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace, bude změna 
oznámena i formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si 
v důsledku provedené změny či doplnění Zadávací dokumentace vyhrazuje právo 
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. 

 Přílohy 
✓ příloha č. 1 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
✓ příloha č. 2 – Čestné prohlášení – Referenční list 
✓ příloha č. 3 – Čestné prohlášení – seznam techniků a odborných pracovníků 
✓ příloha č. 4 – Krycí list nabídky 


