
             
 

 

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 

KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

Revitalizace centrální části obce Hodice  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název: Obec Hodice 

Sídlo:        Hodice 48, 589 01 Hodice 

IČ: 00285862 

DIČ:   CZ00285862 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 3825681/0100 

Právní forma: 801 – obec 

Zastoupený: Ing. Josefem Bakajem – starostou 

Kontaktní osoba:  Ing. Josef Bakaj, e-mail: starosta@hodice.cz, tel.: 724 170 334 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení podle 

zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veškeré 

odkazy na zákon v této výzvě je nutné považovat za analogické a níže uvedená ustanovení zákona se 

užívají pouze přiměřeně. Zadavatel se dále řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, platnými v rámci ROP Jihovýchod. 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace projektu s názvem 

„Revitalizace centrální části obce Hodice“ (registrační číslo CZ.1.11/3.3.00/36.01531) 

spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II - 

Jihovýchod.   

V rámci provádění předmětu plnění dojde k opravě povrchů na stávající komunikaci na návsi v obci 

Hodice. Stávající asfaltová komunikace a chodník budou opraveny, dlážděná část bude rozšířena na úkor 

asfaltového povrchu. Součástí rekonstrukce je odvodnění komunikace. Komunikace bude fungovat 

v režimu obytné zóny. Předmětem této veřejné zakázky je dále modernizace a rozšíření veřejného 

osvětlení, revitalizace veřejné zeleně, vybudování mlatových chodníčků, dodávka laviček a odpadkových 

košů. 

Předmět zakázky sestává z následujících objektů: 

SO 01 – Úprava komunikace 

SO 02 – Mobiliář + dosadba zeleně 

SO 03 – Mlatové cestičky 

Bližší popis veřejné zakázky, včetně požadavků na technické normy a další podmínky realizace je uveden 

v zadávací dokumentaci, jejích přílohách a v projektové dokumentaci s názvem „Obec Hodice – 

revitalizace centrální části obce Hodice“ zpracované v prosinci 2013 společností APC Silnice s.r.o., 

Palackého tř. 12, 612 00 Brno a v projektové dokumentaci s názvem „Revitalizace centrální části obce 

Hodice“  zpracované v lednu 2014 architektonickou kanceláří NYTRAPLAN, Hoblíkova 9, 613 00 Brno 

– Ing. arch. Milan Nytra, ČKA 03143, obojí v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen 

„projektová dokumentace“ nebo „PD“),  a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních 
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prací, dodávek a služeb obdobně dle § 44 odst. 4 písm. b) zákona a je zároveň obsažen ve výkresových a 

textových částech této PD. PD je součástí zadávací dokumentace. 

Dodavatel je dále povinen respektovat podmínky: 

 Souhlasu k provedení stavebních úprav čj. MMJ/OD/4987/2013, 35226/2013/MMJ ze dne 

20.03.2013 vydaném Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy 

 Územního souhlasu č.j. 1321/2013 – 75/2013-6/2013 - STU ze dne 25.03.2013, vydaného 

Městským úřadem Třešť, odborem stavebního úřadu 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5 608 537,- Kč bez DPH.  

Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako nejvyšší možnou celkovou 

nabídkovou cenu bez DPH. Zadavatel má přesně vymezené finanční prostředky na realizaci předmětné 

veřejné zakázky. V případě, že bude tato maximální hodnota ze strany uchazeče překročena, bude 

dotčený uchazeč vyloučen z účasti ve výběrovém řízení z důvodů nesplnění zadávacích podmínek.  

Klasifikace předmětu veřejné zakázky   

Název CPV 

Stavební práce  45000000-7 

Výkopové a zemní práce  45112000-5 

Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 

Chodníky a jiné zpevněné povrchy  45233160-8 

Stavební práce pro elektrické vedení 45231400-9 

Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6 

Zahradnické služby 77300000-3 

Lavice 39113600-3 

Odpadkové koše 39221260-7 

PŘEDPOKLÁDNÝ TERMÍN REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaný termín zahájení zakázky: květen 2014  

Termín dokončení zakázky: do 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 

MÍSTO PLNĚNÍ 

NUTS CZ063, kraj Vysočina, obec Hodice, parcela č. 2773/14 a č. 2773/9 vše v k.ú. Hodice 

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa plnění nebude organizována, neboť místo plnění je veřejně přístupné.  

ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na 90 dní. 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace v plném rozsahu je uveřejněna na úřední desce zadavatele http://hodice.cz/62-

2014.html a je volně ke stažení. 

http://hodice.cz/62-2014.html
http://hodice.cz/62-2014.html
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Zadávací dokumentace sestává z následujících dokumentů: 

 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

 Zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky 

- Zvláštní příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 

- Zvláštní příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 

PŘEDPOKLADŮ A O SPLNĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK 

- Zvláštní příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  

- Zvláštní příloha č. 4 SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 

-  projektová dokumentace  

- souhlas k provedení stavebních úprav čj. MMJ/OD/4987/2013, 35226/2013/MMJ ze dne 20.03.2013 

vydaný Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy 

- územní souhlas č.j. 1321/2013 – 75/2013-6/2013 - STU ze dne 25.03.2013, vydaný Městským 

úřadem Třešť, odborem stavebního úřadu 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a 

končí dne 17.4.2014 v 10:00 hodin předáním obálek s nabídkami.   

PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídka bude podána obdobně dle ustanovení § 69 zákona na adrese zadavatele. Podatelna zadavatele je 

k dispozici každý pracovní den od 8:00 hodin do 13:00 hodin.  

Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do sídla 

zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. 

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky zadavatelem (platí i 

pro nabídky podané prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou).  

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídka 

musí být zpracována v českém jazyce, u případně vložené cizojazyčné listiny v originále musí být 

předložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.4.2014 bezprostředně po skončení lhůty pro podání 

nabídek, tedy od 10:00 hodin v sídle zadavatele. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni 

zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za dodavatele). 

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady obdobně dle § 53 zákona 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady obdobně dle § 54 zákona 

c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a  

d) splní technické kvalifikační předpoklady obdobně dle § 56 zákona. 

a) Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v 

§ 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona a to předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, 
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že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. (Uchazeč 

může použít vzor čestného prohlášení v příloze zadávací dokumentace, který doplní a podepíše).   

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí prokázat splnění základních kvalifikačních 

předpokladů každý z nich.  

b) Profesní kvalifikační předpoklady obdobně dle § 54 zákona  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží (v kopiích): 

 obdobně dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z 

jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 

dnů. Pokud podá nabídku více dodavatelů společně, je povinen doložit výpis z obchodního 

rejstříku každý z nich, 

 obdobně dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

 obdobně dle § 54 písm. d) zákona -  doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo 

osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 

nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Jako doklad prokazující odbornou způsobilost 

dodavatele podle 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 předloží dodavatel osvědčení o autorizaci pro obor „dopravní stavby“. 

c) Čestné prohlášení a ekonomické a finanční způsobilosti  

Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat 

jménem nebo za dodavatele. 

d) Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží obdobně dle ust. § 56 

odst. 3 písm. a) zákona seznam minimálně 3 stavebních prací obdobného charakteru, každá v hodnotě 

min. 2,5 mil. Kč bez DPH, dokončených dodavatelem za posledních pět let a osvědčení (kopie) 

objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo 

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. 

Pracemi obdobného charakteru se rozumí takové stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba nebo 

rekonstrukce pozemních komunikací. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče.  

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK  

Kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH) za celý předmět 

veřejné zakázky.  

DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Další podmínky pro zpracování nabídky jsou zadavatelem vymezeny v zadávací dokumentaci.  

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE  

Další podmínky a práva zadavatele jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.  

 

V Hodicích dne 26.03.2014 

 

_____________________________ 

Ing. Josef Bakaj 

starosta 
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