
 

 

 

  

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo zadávací řízení (tj. mimo 

režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 

   

 

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

,,Oprava místních komunikací Slatiny“ 
 

 

 

 

 

 

 

ZADAVATEL: 

OBEC ČAKOVIČKY 

se sídlem Kojetická 32, Čakovičky 

IČO: 640115 



Stránka 2 z 10 

OBSAH:  

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, DALŠÍ INFORMACE ........................................... 3 

2. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY ...................... 3 

3. ÚVODNÍ INFORMACE A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ................................... 3 

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ................................................................................... 4 

5. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.............................. 4 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI ................................................................. 4 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI ...................................................................... 5 

8. NEZPŮSOBILOST UCHAZEČE ............................................................................................ 6 

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY .................................................................................................... 6 

10. HODNOCENÍ ....................................................................................................................... 7 

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY ......................... 8 

12. ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE ..................................................................... 8 

13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK......................................................................... 9 

14. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ...................................... 9 

15. VÝHRADY ZADAVATELE .................................................................................................. 9 

16. SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................... 12 

 



Stránka 3 z 10 

1. Identifikační údaje zadavatele, další informace 

1.1 Základní údaje o zadavateli 

Název zadavatele OBEC ČAKOVIČKY 

Sídlo zadavatele Kojetická 32, Čakovičky 

Kontaktní adresa Kojetická 32, Čakovičky 

IČ zadavatele 00640115 

1.2 Kontaktní osoba zadavatele 

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je Miloš Burianek, 

starosta  Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s uchazeči (tím není 

dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele). 

2. Výzva k podání nabídky, lhůta a místo pro podání nabídky 

Zadavatel touto výzvou 

 

v y z ý v á 

 

uchazeče k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

s názvem „Oprava místních komunikací Slatiny“ (dále jen jako „veřejná zakázka“), realizovaném 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„ZZVZ“). 

 

Lhůta pro podání nabídky: do 01.06.2020 do 11:00 hod. 

Místo pro podání nabídky: 

Nabídku je třeba doručit na adresu: Obec Čakovičky, Kojetická 32, Čakovičky v rámci shora 

uvedené lhůty. Provozní doba pondělí, středa mezi 8.00 až 11.00 hodinou a 13.00 až 16.00 

hodinou. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. 

Nabídka bude závazná min. po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

3. Úvodní informace a předmět plnění veřejné zakázky 

3.1 Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je oprava místních komunikací  Slatiny 

Liliová, Zvonková, Tulipánová, Fialková, Azalková, Chrpová v obci Čakovičky. Stávající povrch 

komunikací bude odstraněn na úroveň zemní pláně v hl. cca 0,5m. Skladba konstrukce 

komunikací po opravě je navržena takto: ŠDa 200 mm + ŠDa 150 mm, ložní vrstva z kameniva 

fr. 4-8 tl. 50 mm, kryt z  betonové profilové dlažby tl. 8 cm, barva šedá. 



Stránka 4 z 10 

3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 900 000 Kč bez DPH. Pro stanovení 

předpokládané hodnoty byla využita informace rozpočtáře dle cenové soustavy ÚRS 

 

3.3 Mimořádně nízká nabídková cena 

Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se rozumí cena rovna nebo méně než 80 % 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

3.4 Právní režim výběrového řízení 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka je v souladu s ust. § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadávaná mimo režim ZZVZ. 

Pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na ZZVZ, zadavatel tak činí v zájmu jednoznačného 

vymezení svých požadavků a nejedná se tedy o dobrovolnou volbu režimu ZZVZ pro dané 

výběrové řízení. 

Výběrové řízení je zadáváno jako výzva s využitím obálkové metody. 

4. Doba plnění veřejné zakázky 

Smlouva/objednávka na plnění veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po ukončení 

výběrového řízení.  

Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v následujících termínech: 

- 6/2020  (začátek plnění) 

- 6/2021      (odevzdání dokončeného díla) 

5. Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění 

5.1 Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění je oprava  ulic: Liliová, Zvonková, Tulipánová, Fialková, Azalková, Chrpová 

v obci Čakovičky. 

 

Prohlídka místa plnění 

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. dne 20.5.2020 v  10,00  v ulici Květinová, 

Čakovičky 

 

6. Požadavky zadavatele na kvalifikaci 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který předloží:  

6.1        prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán; 

6.2        prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán; 
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6.3 prostou kopii osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby  

seznam významných zakázek, podepsaný oprávněnou osobou, které byly zpracovány 

uchazečem v letech 2017-2019.  Zájemce realizovat dílo předložením minimálně 3 

referenčních zakázek, které realizoval v letech 2017-2019. Výše každé z těchto zakázek   

musí být minimálně 5 mil.korun bez DPH. Předmětem referenčních zakázek musí být 

výstavba, rekonstrukce či oprava komunikací. Mezi referenční zakázky  

není možné zařadit výstavbu rodinných či bytových domů, jejich rekonstrukce,  

stavbu kanalizace, vodovodu apod. 

v seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje 

a) název objednatele; 

b) předmět významné služby a její rozsah (popis); 

c) doba realizace (měsíc a rok dokončení); 

d) kontaktní osoba objednatele, vč. kontaktních údajů, dle kterých bude případně 

možné realizaci významné služby ověřit. 

 

6.4 pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným krytím ve výši dvojnásobku 

předpokládané ceny hodnoty zakázky, viz. odst. 3.2 

7. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

7.1 Prokázání kvalifikace - Zadavatel stanoví, že k prokázání splnění kvalifikace 

postačuje předložení prostých kopií příslušných dokladů v nabídce, které však musí 

být v případě, pokud o to zadavatel/hodnotící komise požádá, doloženy originálem či 

úředně ověřenou kopií (v případě čestných prohlášení a seznamu významných 

zakázek je vždy vyžadován podpis oprávněné osoby uchazeče). 

7.2 Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě, kdy určitou část kvalifikace prokazuje 

uchazeč prostřednictvím poduchazeče (tedy jinou právnickou či fyzickou osobou, 

která není jeho zaměstnancem), musí v nabídce předložit: 

➢ doklady dle odst. 6.1 až 6.3 zadávací dokumentace; 

➢ kopie dokladů prokazující splnění chybějící části kvalifikace za uchazeče; 

              Prostřednictvím poduchazeče nelze prokázat splnění kvalifikace dle odst. 6.1 a 6.2 

zadávací dokumentace. 

7.3 Zadavatel výslovně upozorňuje, že má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika 

uchazeči společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z uchazečů 

povinen prokázat splnění kvalifikace dle odst. 6.1 resp. 6.2 zadávací dokumentace. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou 

tito uchazeči povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění 

kvalifikace smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči 

zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 

s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
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veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

 

 

8. Nezpůsobilost uchazeče 

8.1 Zadavatel je oprávněn vyloučit z výběrového řízení uchazeče v případě naplnění 

důvodů dle § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ. 

8.2. Zadavatel dále specificky stanoví, že za nezpůsobilého považuje účastníka, jemuž bylo 

v posledních 5 letech uloženo disciplinární opatření dle § 20 písm. c) a písm. d) zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

tato nezpůsobilost se vztahuje také na statutární orgán uchazeče či osoby, které tvoří 

realizační tým dle čl. 6.5 zadávací dokumentace. 

 

8.3 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, kteří jsou ovládáni stejnou osobou, 

pokud tato skutečnost může negativně ovlivnit soutěž o veřejnou zakázku. 

 

9. Obchodní podmínky 

9.1 Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou návrhu (formuláře) smlouvy o dílo, 

který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky (závazný text 

návrhu smlouvy o dílo), jenž je pro účastníky výběrového řízení závazný a nejsou 

oprávněni ho jakkoliv měnit.  

9.2 Uchazeč zadávacího řízení nebude návrh smlouvy přikládat do nabídky. Návrh 

smlouvy s vybraným uchazečem připraví zadavatel v souladu s nabídkou vybraného 

uchazeče tak, že do závazného návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 zadávací 

dokumentace) budou dle pokynů v něm uvedených doplněny identifikační údaje 

uchazeče a další údaje z nabídky a budou k němu připojeny příslušné přílohy.  

9.3 Smlouva bude podepsána na výzvu zadavatele. Vybraný uchazeč je pod sankcí 

vyloučení z výběrového řízení povinen poskytnout zadavateli součinnost směřující 

k podpisu smlouvy bez zbytečného odkladu. Zadavatel v souladu s § 1770 OZ stanoví, 

že odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky není akceptací nabídky 

a smlouva je uzavřena až jejím následným podpisem oběma smluvními stranami. 

 

10.  Hodnocení 

10.1 Kritéria hodnocení 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky, na základě 

nejvýhodnějšího nabídkové ceny  
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Zadavatel stanovil následující pravidla pro hodnocení nabídek: 

 Kritéria hodnocení Váha 

A. Celková nabídková cena  100 % 

   

 

V rámci hodnotícího kritéria A. „Celková nabídková cena“ bude zadavatel hodnotit celkovou 

výši nabídkové ceny v Kč bez DPH. Za výhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou 

cenou. 

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné 

zakázky, a to v základní struktuře nabídková cena v Kč bez DPH, DPH (v Kč) a nabídková cena 

v Kč včetně DPH, a to jako cena pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že 

uchazeč není plátce DPH, uvede nabídkovou cenu bez DPH a k tomuto napíše, že není plátce 

DPH. 

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídce uvedena 

ve výši platné ke dni podání nabídky. 

Předložená celková nabídková cena bude 

➢ celkovou cenou za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky; 

➢ maximální a její změna je možná pouze dle obchodních podmínek, které jsou 

přílohou č. 1 této zadávací dokumentace;  

➢ obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, platby a další náklady uchazeče 

nezbytné pro řádné a úplné provedení plnění. 

10.2 Metoda hodnocení 

Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 

jednotlivé nabídce bude v rámci kritéria hodnocení přiděleno takové bodové ohodnocení, 

které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria hodnocení. 

V případě hodnoticího kritéria A. „Celková nabídková cena“ se jedná o nákladové kvantitativní 

kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími. Hodnocená nabídka získá 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky 

k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou tohoto 

kritéria hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle 

matematických pravidel platných pro zaokrouhlování. 

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek na základě  výsledných hodnot 

u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 

nejúspěšnější bude nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty (počtu bodů). 
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11. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky 

11.1 Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, 

s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné 

vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty (a tudíž 

nebude posuzována). 

11.2 Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří 

odborné názvy a údaje). 

11.3 V nabídce musí být na krycím listu uvedeny  

- identifikační údaje uchazeče, 

- kontaktní adresa pro písemný styk včetně e-mailové adresy mezi uchazečem a osobou 

pověřenou zadavatelskými činnostmi, 

- příp. další údaje. 

11.4 Uchazeč předloží nabídku v originále a případně (nepovinně) i v dalším 1 výtisku (kopii), 

přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní případné výtisky 

budou označeny jako „Kopie“ (pokud v této zadávací dokumentaci není stanoveno 

jinak, mohou ve výtisku označeném jako originál být doloženy jen kopie dokladů). 

11.5 Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky 

budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před 

jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.  

11.6 Uchazeč předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (CD, DVD či flash disk). 

Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu.  

11.7 Nabídka bude předložena v následující struktuře: 

➢ krycí list nabídky; 

➢ obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; 

➢ prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že nabídka je platná alespoň po dobu 

90 dnů (ode dne konce lhůty pro podání nabídek); 

➢ doklady prokazující splnění kvalifikace; 

➢ čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních požadavků 

➢ další dokumenty dle uvážení uchazeče, které mají tvořit obsah nabídky. 

12. Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách 

zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto 

požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.  
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13. Vysvětlení zadávacích podmínek 

Dotazy k zadávacím podmínkám může uchazeč zasílat písemně (i elektronicky) k rukám osoby 

uvedené v odst. 1.2 této zadávací dokumentace, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídky. Na dotazy podané jinou než písemnou formou (včetně e-mailové) 

nebo po lhůtě nemusí být brán zřetel. 

V žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek musí být také uvedeny identifikační a kontaktní 

údaje uchazeče a název veřejné zakázky. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek 

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na profilu zadavatele. Zadavatel je 

oprávněn poskytnout uchazečům vysvětlení, změnu či doplnění zadávacích podmínek i bez 

předchozí žádosti.  

14. Otevírání obálek,  posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky 

Zadavatel provede veřejné  otevírání obálek účastníků výběrového řízení. Otevírání obálek 

s nabídkami se bude konat na adrese Kojetická 32, Čakovičky dne 1.6.2020 od 16 hodin.  

Následně provede zadavatel posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny stanovené viz. 3.2. 

Zadavatel vyloučí účastníka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou; o vyřazení je 

bezodkladně informuje s odůvodněním..  

O otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek vyhotoví zadavatel protokol, jež bude 

poskytnut nevyloučeným účastníkům společně s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. 

15. Výhrady zadavatele 

15.1 Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek 

samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je 

poduchazečem jiného uchazeče, jehož prostřednictvím takový uchazeč prokazuje část 

kvalifikace ve výběrovém řízení, zadavatel všechny takové nabídky vyřadí. 

15.2 Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý uchazeč sám. 

15.3 Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky, popř. 

kdykoliv do uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit, a to bez náhrady.  

15.4 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

15.5 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích 

osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou 

součinnost.  

15.6 Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že vybraný uchazeč je dle ust. § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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16. Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky (závazný text návrhu smlouvy o dílo/objednávky) 

   Příloha č. 2   Vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů 

   Příloha č. 3    Situace komunikace Slatina 

   Příloha č. 4     Položkový rozpočet  

   Příloha č.5 ……Popis stavby 

 

V Čakovičkách dne 15.5.2020 

 

 

 

 

Miloš Burianek, v.r. 

                        starosta obce 

 


