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Výzva	k	podání	nabídek	
Vyhlašovaná	veřejná	zakázka	 je	veřejnou	zakázkou	malého	rozsahu	ve	smyslu	ustanovení	§	
27	 zákona	 č.	 134/2016	 Sb.,	 o	 zadávání	 veřejných	 zakázek	 (dále	 jen	 „Zákon“).	 Tato	 veřejná	
zakázka	malého	rozsahu	není	v	souladu	s	ustanovením	§	31	ZZVZ	zadávána	postupem	podle	
Zákona.		

Identifikační	údaje	zadavatele	

Zadavatel:	 Obec	Obecnice	
Adresa:	 Josef	Karas,	starosta	
IČO:	 Obecnice	159,	262	21	Obecnice	
Zástupce	zadavatele:	 002	42	918	
Tel./fax.:	 +420	724	180	549	
Email:	 ou.obecnice@volny.cz		
Zástupce	zadavatele:	
Společnost:	 MINOS	CB	s.r.o.	
IČO:	 050	39	584	
Kontakt:	 Ing.	Michal	Novák,	+420	775	572	247,	info@minoscb.cz	

Předmět	veřejné	zakázky	

Předmětem	výzvy	je	veřejná	zakázka	malého	rozsahu	na	provádění	stavebních	prací	na	akci	
s	názvem:	

„Zvýšení	bezpečnosti	chodců	v	obci	Obecnice“	
Stavba	 řeší	 vybudování	 chodníku	 pro	 zajištění	 vyšší	 bezpečnosti	 pěšího	 propojení	 obce	 s	
autobusovými	zastávkami,	základní	školou,	Mateřskou	školou,	Obecním	úřadem	a	hřbitovem.	
Součástí	stavby	je	i	vybudování	nového	veřejného	osvětlení	odpovídajícího	platným	normám	
a	 přisvětlení	 přechodu	 pro	 chodce	 a	 míst	 pro	 přecházení	 chodců	 a	 nasvětlení	 místního	
kostela	a	památníku	obětí	1.	světové	války.	
Technické	požadavky:	
Veškeré	práce	a	použité	materiály	musí	odpovídat	požadavkům	v	PD	a	platným	technickým	
normám.	
Součástí	zadávací	dokumentace	je	i	výkaz	výměr,	který	uchazeči	ocení.	
Výkaz	výměr	je	pro	zpracování	nabídkové	ceny	závazný.	
V	případě,	 že	 zadávací	 podmínky	 obsahují	 názvy	 či	 konkrétní	 typy	 výrobků	 umožňuje	
zadavatel	pro	plnění	veřejné	zakázky	použití	 i	 jiných,	kvalitativně	a	 technicky	obdobných	
řešení.	
Kód	CPV:	 45000000-7	–	Stavební	práce	
	 45233100-0	–	Stavební	úpravy	pro	komunikace	
	 45213316-1	–	Stavební	úpravy	chodníků	
	 34928500-3	–	Zařízení	pouličního	osvětlení	
Předpokládaná	cena	zakázky	činí:	 4.188.243,60	Kč	bez	DPH	
Projekt	je	spolufinancován	Evropský	fondem	pro	regionální	rozvoj	v	rámci	Integrovaného	

regionálního	operačního	programu.	
Registrační	číslo	projektu:	 	CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000520	
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Přístup	k	zadávací	dokumentaci	

Zadávací	 dokumentace	 bude	 účastníkům	 zaslána	 na	 vyžádání	 emailem	 na	 základě	 žádosti	
zaslané	na	adresu:	info@minoscb.cz	
Zadávací	 dokumentace	 je	 tvořena	 veškerými	 písemnými	 dokumenty	 obsahujícími	 zadávací	
podmínky	sdělované	a	zpřístupněné	účastníkům	zadávacího	řízení.	

Požadavky	na	prokázání	kvalifikace	včetně	požadovaných	dokladů	

Předpokladem	 účasti	 zájemce	 v	 tomto	 zadávacím	 řízení	 je	 splnění	 kvalifikace	 v	 rozsahu	
stanoveném	zadavatelem,	čímž	se	rozumí:	

- Prokázání	základní	způsobilosti	-	§	74	zákona	
- Prokázání	profesní	způsobilosti	-	§	77	zákona	
- Prokázání	technických	kvalifikačních	předpokladů	-	§	79	zákona	

Dodavatel	 může	 prokázat	 určitou	 část	 ekonomické	 kvalifikace,	 technické	 kvalifikace	 nebo	
profesní	 způsobilosti	 s	výjimkou	 kritéria	 podle	 §	 77	 odst.	 1	 požadované	 zadavatelem	
prostřednictvím	jiných	osob.	Dodavatel	je	v	takovém	případě	povinen	zadavateli	předložit:	

a) doklady	prokazující	splnění	profesní	způsobilosti	podle	§	77	odst.	1	jinou	osobou	
b) doklady	prokazující	splnění	chybějící	části	kvalifikace	prostřednictvím	jiné	osoby,	
c) doklady	o	splnění	základní	způsobilosti	podle	§	74	jinou	osobou	a		
d) písemný	 závazek	 jiné	 osoby	 k	poskytnutí	 plnění	 určeného	 k	plnění	 veřejné	 zakázky	

nebo	 k	 poskytnutí	 věcí	 nebo	 práv,	 s	nimiž	 bude	 dodavatel	 oprávněn	 disponovat	 v	
rámci	plnění	veřejné	zakázky,	a	 to	alespoň	v	rozsahu,	v	jakém	 jiná	osoba	prokázala	
kvalifikaci	za	dodavatele.	

Zadavatel	upozorňuje	dodavatele,	 kteří	hodlají	 využít	 k	prokázání	kvalifikace	či	 způsobilosti	
jiné	osoby	na	§	83	odst.	2)	a	3)zákona.	
Prokázání	základní	způsobilosti	-	§	74	odst.	1)	zákona	
Zadavatel	požaduje	prokázání	základní	způsobilosti	podle	§	74	odst.	1)	zákona.	
Účastník	prokáže	splnění	základní	způsobilosti	předložením	čestného	prohlášení.	
Prokázání	profesní	způsobilosti	-	§	77	zákona	
Zadavatel	požaduje	prokázání	profesní	způsobilosti	podle	

• §	77	odst.	1)	a	2	písm.	a)	zákona		
o Výpis	z	obchodního	rejstříku	nebo	jiné	obdobné	evidence	
o Doklad,	 že	 účastník	 je	 oprávněn	 podnikat	 v	 rozsahu	 odpovídajícímu	

předmětu	 veřejné	 zakázky,	 pokud	 jiné	 právní	 předpisy	 takové	 oprávnění	
vyžadují.	

Výpis	z	OR	nesmí	být	starší	90	dnů	přede	dnem	termínu	podání	nabídek.	
Prokázání	profesní	způsobilosti	-	§	79	zákona	
V	souladu	s	ustanovením	§	79	odst.	2	písm.	a)	zákona	požaduje	zadavatel	uvést	a	předložit	
v	rámci	 čestného	 prohlášení	 o	 splnění	 kvalifikace	 seznam	 stavebních	 prací,	 poskytnutých	
dodavatelem	 za	 posledních	 5	 let	 před	 zahájením	 zadávacího	 řízení	 včetně	 osvědčení	
objednatele	o	řádném	poskytnutí	a	dokončení	nejvýznamnějších	z	těchto	prací.	
V	souladu	s	§	73	odst.	6	Zákona	stanovuje	toto:	
Zadavatel	požaduje,	aby	součástí	seznamu	stavebních	prací	byly	alespoň:	

• 2	 stavby	 obdobného	 charakteru	 (tj.	 rekonstrukce	 nebo	 nová	 výstavba	 chodníků	
včetně	veřejného	osvětlení),	každá	v	minimální	hodnotě	2.000.000	Kč	bez	DPH	
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Doba	a	místo	plnění	veřejné	zakázky	

Doba	plnění	zakázky:	 zahájení	realizace	–	do	14	dnů	od	podpisu	smlouvy	
ukončení	realizace	nejpozději	20/11/2017	

Místo	realizace	zakázky:	 k.ú.	Obecnice	

Požadavek	na	varianty	nabídek	

Zadavatel	varianty	nabídek	nepřipouští.	

Obchodní	podmínky	

Obchodní	podmínky	jsou	specifikovány	ve	Smlouvě,	která	je	nedílnou	součástí	této	Zadávací	
dokumentace.	
Zadavatel	požaduje	splatnost	faktur	30	dnů.	

Pravidla	pro	hodnocení	nabídek	a	způsob	hodnocení	

Hodnocení	 nabídek	 provede	 hodnotící	 komise	 podle	 ekonomické	 výhodnosti.	 Hodnotícím	
kritériem	 pro	 zadání	 zakázky	 je	 nejnižší	 nabídková	 cena	 bez	 DPH.	 Hodnocení	 proběhne	
seřazením	podle	výše	nabídkových	cen.		
Hodnotící	komise	posoudí	 též	výši	nabídkových	cen	ve	vztahu	k	předmětu	zakázky.	 Jestliže	
nabídka	obsahuje	mimořádně	nízkou	nabídkovou	cenu	ve	vztahu	k	předmětu	zakázky,	bude	
komise	postupovat	v	souladu	s	§	113	zákona.	

Způsob	zpracování	nabídek	

Nabídka	bude	zpracována	v	listinné	podobě:	
- ve	dvojím	provedení	(1	x	originál	a	1	x	prostá	kopie);	
- v	českém	jazyce	

a	 bude	 doručena	 v	 řádně	 uzavřené	 obálce,	 která	 bude	 označena	 názvem	 veřejné	 zakázky	
„Zvýšení	 bezpečnosti	 chodců	 v	 obci	 Obecnice“,	 adresou	 zadavatele	pro	doručení,	 adresou	
účastníka	a	nápisem	“NEOTVÍRAT“.	

Doporučený	způsob	zpracování	nabídky	

Nabídky	předkládané	zadavateli:	
1. musí	splňovat	požadavky	výzvy,	
2. musí	obsahovat	identifikační	údaje	účastníka,	
3. musí	být	podepsány	osobou	oprávněnou	jednat	jménem	či	za	účastníka,	
4. účastník	musí	doložit	splnění	kvalifikačních	předpokladů	uvedených	ve	výzvě,	
5. dodavatel,	 který	 podal	 nabídku	 v	zadávacím	 řízení,	 nesmí	 být	 současně	 osobou,	

jejímž	prostřednictvím	jiný	dodavatel	v	tomtéž	zadávacím	řízení	prokazuje	kvalifikaci.		
6. dále	 účastník	 předloží	 údaj	 o	 nabídkové	 ceně	 na	 krycím	 listu,	 podepsaném	

účastníkem	 a	 doplněný	 návrh	 smlouvy	 podepsaný	 a	 orazítkovaný	 osobou	
oprávněnou	jednat	jménem	či	za	účastníka	a	rozpočet.	

Způsob	zpracování	nabídkové	ceny	

Účastník	vytvoří	nabídkovou	cenu	na	základě	slepého	výkazu	výměr.	Cenová	nabídka	bude	
s	uvedením	celkové	ceny	bez	DPH,	samotné	DPH,	ceny	vč.	DPH.	
Nabídková	cena	bude	uvedena	na	krycím	listu.	
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Nabídková	cena	je	konečná	a	nepřekročitelná	a	jako	taková	musí	být	uvedena	ve	smlouvě.	

Lhůta	a	místo	pro	podání	nabídek	

Lhůta	pro	podání	nabídek	

Lhůta	pro	podání	nabídek	je	stanovena	na	01.06.2017	do	09:00	hod.	

Místo	pro	podání	nabídek	

Nabídky	se	doručují	na	adresu:	
- OÚ	Obecnice,	Obecnice	159,	262	21	Obecnice;	

a	to	následujícími	způsoby:	
- doporučeně	poštou,	
- osobně	po	předchozí	telefonické	dohodě	termínu	na	tel.	+420	724	180	549	

Termín	a	místo	pro	otevírání	a	hodnocení	nabídek	

Termín	otevírání	obálek	

Otevírání	obálek	proběhne	dne	01.06.2017	od	09:00	hod.	
Nabídky	budou	hodnoceny	způsobem	uvedeným	v	této	výzvě.	

Místo	otevírání	obálek	

Místo	otevírání	obálek:	
• OÚ	Obecnice,	Obecnice	159,	262	21	Obecnice;	

Vysvětlení	zadávací	dokumentace	(dodatečné	informace)	

Dodavatel	je	oprávněn	požadovat	po	zadavateli	písemně	vysvětlení	zadávacích	podmínek.		
Písemná	 žádost	 musí	 být	 zadavateli	 doručena	 nejpozději	 4	 pracovní	 dny	 před	 uplynutím	
lhůty	pro	podání	nabídek.	Vysvětlení	zadávacích	podmínek	může	zadavatel	poskytnout	i	bez	
předchozí	 žádosti.	 Zadavatel	 odešle	 vysvětlení	 zadávacích	 podmínek,	 případně	 související	
dokumenty,	 nejpozději	 do	 2	 pracovních	 dnů	 po	 doručení	 žádosti	 podle	 předchozího	
odstavce.	 Pokud	 zadavatel	 na	 žádost	 o	 vysvětlení,	 která	 není	 doručena	 včas,	 vysvětlení	
poskytne,	nemusí	dodržet	lhůtu	uvedenou	v	předchozí	větě.	
Žádost	o	vysvětlení	zadávací	dokumentace	se	zasílá	na	email:	info@minoscb.cz	

Prohlídka	místa	plnění	

Zadavatel	 umožní	 prohlídku	 místa	 plnění	 všem	 účastníkům,	 kteří	 mají	 zájem	 na	 podání	
nabídky.	
Informace	o	prohlídce	místa	plnění:	

- datum	setkání:	 	 22.05.2017	
- čas	setkání:	 	 10:00	–	10:15	hod.	
- místo	setkání:	 	 OÚ	Obecnice,	Obecnice	159,	262	21	Obecnice	
- kontaktní	osoba:		 Josef	Karas,	starosta	
- Tel.:	 	 	 +420	724	180	549		
- Email:	 	 	 ou.obecnice@volny.cz		

Individuální	 termíny	 prohlídky	místa	 plnění	 lze	 provést	 po	 domluvě	 s	 uvedenou	 kontaktní	
osobou.	
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Zadávací	lhůta	

Zadavatel	v	souladu	s	§	40	zákona	stanovuje	délku	zadávací	 lhůty,	po	kterou	 jsou	účastníci	
vázáni	svými	nabídkami	na	90	dnů.	

Zrušení	zadávacího	řízení	

Zadavatel	může	zrušit	zadávací	řízení	za	podmínek	uvedených	v	§	127	zákona.	
Pokud	 zadavatel	 zruší	 výběrové	 řízení	 v	souladu	 s	§	 127	 zákona,	 nevzniká	 účastníkům	 vůči	
zadavateli	jakýkoliv	nárok.	
	
V	Obecnici	dne	16.05.2017	
	
	
	
	
	 …………………………………………………….…………………..	
	 Josef	Karas,	starosta	/	zadavatel		
	 Obec	Obecnice	
	 vz.	Ing.	Michal	Novák,	MINOS	CB	s.r.o.	
Přílohy:	
Příloha	č.	1.	Krycí	list;	Příloha	č.	2.	ČP	§	74	zákona;	Příloha	č.	3.	Návrh	smlouvy;	Příloha	č.	4.	
PD	+	výkaz	výměr	
Přílohy	 budou	 účastníkům	 zaslány	 na	 vyžádání	 emailem	 na	 základě	 žádosti	 zaslané	 na	
adresu:	info@minoscb.cz	
	
Zadávací	dokumentaci	vypracoval	na	základě	podkladů	poskytnutých	zadavatelem	administrátor	veřejné	zakázky	
společnost	 MINOS	 CB	 s.r.o.,	 se	 sídlem	 U	 Výstaviště	 1485,	 370	 05	 České	 Budějovice,	 zapsaná	 v	 obchodním	
rejstříku	Krajského	soudu	v	Českých	Budějovicích,	oddíl	C,	vložka	24869,	IČO:050	39	584.	
Projektová	dokumentace	a	výkaz	výměr	byla	zpracována	společnostmi	FanIT	s.r.o.,	se	sídlem	Kublov	210,	267	41	
Kublov,	IČO:	282	50	737	a	Sdružení	IPM,	s.r.o.,	se	sídlem	Na	Jarově	2425/4,	Žižkov,	130	00	Praha	3.	
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