
 
 

V Ý Z V A 
k podání nabídky  

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM 

 
Oprava chodníku ve Smolnici 

 
Veřejný zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Při jejím zadávání veřejný zadavatel na základě 
výjimky nepostupuje v zadávacím řízení ve smyslu zákona, pouze postupuje v souladu se zásadami dle § 6 
zákona. Žádné ustanovení této výzvy, popisující postup či institut obdobný postupům či institutům dle zákona, 
ani žádné jiné ustanovení této výzvy nelze vykládat tak, že by implikovalo dobrovolný postup v zadávacím řízení 
ve smyslu § 24 zákona. 

1 Identifikační údaje a informace o veřejném zadavateli  
 

Název Obec Smolnice 
Sídlo Smolnice 104, 439 14 
Statutární orgán  Vladimír Marek, starosta 
IČ 00556424 
Kontaktní osoba     Vladimír Marek, starosta 
Telefon     +420 415 694 221 
Email     ou.smolnice@iol.cz  

 

2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  
 
Název veřejné zakázky:     Oprava chodníku ve Smolnici 
Veřejná zakázka na:             Stavební práce 
 
CPV :   
       

Popis: CPV: 

Stavební práce 45000000-7 
Pokládka dlažby   

 
45432112-2 

 
Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi pověřujícím zadavatelem a dodavatelem na dobu 
určitou, jejímž předmětem je oprava stávajícího chodníku a vjezdů na jižní straně návsi ve Smolnici.  
Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Petr Reitinger a položkovým 
rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby - výkaz výměr. 
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v opravě stávajícího chodníku na jižní straně návsi v obci 
Smolnice parcela č. 1639/1, specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Petr 
Reitinger, která je přílohou č. 3 a ve VV, který je přílohou č. 4 této výzvy. 
 
Výzva k podání nabídky obsahuje výkazy výměr požadovaných stavebních prací v elektronické podobě. Výkazy 
výměr jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Veřejný zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad 
výkazu výměr a skutečnosti a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných 
informací. 
 
Veřejný zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv 
objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou 
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osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického 
standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. V 
případě, že v kterékoliv části zadávací dokumentace je odkazováno na normy nebo technické dokumenty podle 
odst. 1 a 2 § 90 zákona, zadavatel v takovém případě umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. 
 
 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota je 215 567,78 Kč bez DPH a je daná položkovým rozpočtem. Nabídková cena musí 
obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. 
 

3 Doba a místo plnění 
Doba plnění 
Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo:   08/2019 
Předpokládaný termín zahájení prací v místě plnění:  08/2019 
Termín dokončení stavebních prací:   nejpozději do 31. 10. 2019  
 
Termín podpisu smlouvy, resp. termín zahájení stavebních prací, může být zadavatelem posunut v návaznosti 
na nedokončené zadávací řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín 
podpisu smlouvy, resp. termín zahájení plnění díla. 
 
Místo plnění 
Česká republika, Ústecký kraj, okres Louny, obec Smolnice, parcela č. 1639/1, katastrální území Smolnice 

4 Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 7. 2019 v 15.25 hod. 

5 Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky 

Nabídky je možno podat osobně na adresu: Obec Smolnice, Smolnice 104, 439 14, a to v pracovních dnech od 
08:00 hod. do 14:00 hod., a to po celou lhůtu pro podání nabídek nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, 
aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají.  
Doručené nabídky budou zaznamenány do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny 
doručení.  

Veřejný zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. 
Nabídky proto mohou být podány pouze v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky se podávají 
v počtu 1 ks originálu, v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.  

 

Oprava chodníku ve Smolnici 

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na 
níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

6 Otevírání obálek s nabídkami 
Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 
 
Otevírání obálek bude zahájeno dne 22. 7. 2019 v 15.30 hod. na adrese: Obec Smolnice, Smolnice 104, 439 14. 
Při otevírání obálek má právo být přítomen jeden zástupce uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny 
ve lhůtě pro podání nabídek.  

7 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

1. Základní způsobilost 
Základní způsobilost nesplňuje uchazeč, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 



 
 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 
 
Je-li uchazečem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) musí splňovat tato právnická osoba a 
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výše 
uvedenou podmínku podle písm. a) musí splňovat: 
a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
 
Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Z předloženého čestného prohlášení bude zřejmé, že dodavatel 
splňuje základní způsobilost (vzor prohlášení v příloze č. 5). 
 
2. Profesní způsobilost 
Prokázání profesní způsobilosti plní uchazeč předložením kopií dokladů (nemusí být ověřené): 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán, přičemž takový výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro podání nabídky. 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to zejména 

oprávnění k podnikání - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
 
Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v 
něm zapsán, každý dodavatel samostatně. Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli 
všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně odpovědnost vůči zadavateli a třetím 
osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to po celou dobu trvání závazků vyplývajících z veřejné 
zakázky. Uchazeči jsou v případě společné účasti povinni v nabídce uvést adresu, na kterou mají být zasílány 
písemnosti, kdy odeslání písemnosti na tuto adresu zadavatel bude považovat za odeslání každému účastníkovi 
společné nabídky. Pokud bude uchazeč účastníkem společné nabídky, pak již nemůže podat sám nabídku, 
nemůže být uchazečem jiné společné nabídky a nemůže být osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč 
prokazuje kvalifikaci. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele: 
Uchazeč může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z 
obchodního rejstříku) požadované zadavatelem prostřednictvím poddodavatele. Uchazeč je v takovém případě 
povinen zadavateli předložit: 
a) doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele, 
b) výpis z obchodního rejstříku poddodavatele, pokud je v rejstříku zapsán,  
c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, 
d) doklad o oprávnění k podnikání poddodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, na jakém 
se bude poddodavatel podílet, 
e) kopii (nemusí být ověřená) písemného závazku poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci za uchazeče. Má se za to, 
že požadavek podle tohoto písm. e) je splněn, pokud obsahem písemného závazku poddodavatele je jeho 
společná a nerozdílná odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně s uchazečem. Prokazuje-li však 
dodavatel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci o poskytnutí významných služeb nebo znalecké oprávnění, 
musí dokument podle písm. e) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat práce, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Poddodavatel, jehož prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje 
kvalifikaci, pak již nemůže podat sám nabídku a nemůže být uchazečem jiné společné nabídky. 



 
 

 
Jiný způsob prokázání kvalifikačních předpokladů: 
Uchazeč může splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením kopie (nemusí být ověřená) seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů nebo kopie platného certifikátu systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu, 
v jakém údaje zapsané na dokladu prokazují splnění kvalifikačních předpokladů. Doklady musí být vydané v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Zadavatel 
nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle 
ust. § 231 odst. 4 zákona. Seznam kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát může dodavatel nahradit 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se 
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
 

8 Prohlídka místa plnění 
Zadavatel nebude zajišťovat prohlídku místa plnění. Místo realizace je veřejně přístupné. 

9 Údaje o hodnotících kritériích 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč s DPH. 
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny s DPH, a 
to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. 

10 Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bez DPH je cena, kterou není možno překročit. Musí v ní být zahrnuty veškeré náklady 
uchazeče nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu zakázky. Uchazeč do nabídkové ceny bez DPH 
zahrne náklady na veškeré stavební práce, dodávky či související služby nezbytné pro řádné a včasné splnění 
předmětu zakázky, náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a 
likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, střežení staveniště, úklid staveniště a 
přilehlých ploch, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů 
a dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, finanční garance, daně, cla, správní a místní 
poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu zakázky při zohlednění veškerých rizik a 
vlivů (včetně inflačních) během jeho provádění. 
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu bez DPH oceněním všech položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je přílohou č. 4 této výzvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“) vloží uchazeč do své nabídky jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy 
o dílo. Nabídka uchazeče bude vyřazena, pokud nebude předložený položkový rozpočet vyplněn řádně, 
zejména pokud nebude obsahovat všechny položky, nebo pokud bude uchazečem položkový rozpočet jakkoliv 
upravován či doplňován oproti poskytnutému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(zejména v množství, popisech položek nebo měrných jednotkách). Uchazeč je povinen ocenit všechny položky 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. že „centrální zadavatel“ nebude akceptovat 
položky naceněné 0 Kč, stejně tak nebude za řádné ocenění považováno, pokud uchazeč v rámci nacenění 
položkových rozpočtů uvede např. „zdarma“, „v ceně“ či jiné obdobné formulace. 
 
Dodavatel je vázán výší nabídkové ceny po celou dobu trvání zadávací lhůty, která je stanovena na 90 dní a 
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž 
může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.  
 
Zpracovaný a oceněný výkaz výměr bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a 
bude nedílnou součástí nabídky. 

Další požadavky: 

• Nabídková cena bude uvedena v Kč.  

• Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná v členění: 



 
 

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

- % sazba a vypočtená výše DPH, 

- Celková nabídková cena bez DPH. 

• Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu Smlouvy o dílo. 

• Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel. 

11 Jazyk nabídky 
Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v 
českém jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce s 
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, tato povinnost se nevztahuje na doklady ve 
slovenském jazyce. 

12 Požadavky na varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.   

13 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

a) Nabídka musí obsahovat závazný návrh Smlouvy o dílo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Obchodní a platební podmínky jsou součástí návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 této Výzvy. 

b) V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči. Nabídka musí být zpracována 
ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou. 

Zadavatel doporučuje řazení nabídky v tomto pořadí: 

• krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů zadavatele a dodavatele a s uvedením nabídkové 
ceny, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace; 

• podklady prokazující splnění kvalifikace  

• seznam poddodavatelů (vzor příloha č. 6 výzvy) 

• závazný návrh Smlouvy o dílo doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče včetně příloh, které budou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; 

14 Způsob jednání s uchazeči 
Zadavatel nehodlá s uchazeči jednat.  

15 Poskytnutí dodatečných informací 
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části výzvy 
včetně příloh). Centrální zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti dodavatele. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o 
poskytnutí výzvy, nebo kterým byla výzva poskytnuta. 
 
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být centrálnímu zadavateli doručena ve 
lhůtě nejméně 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. 
Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu: 
Obec Smolnice 
Smolnice 104 
439 14 
Veřejný zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace vedena 
pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.  
Nabídky podané uchazeči musí být v souladu s dodatečnými informacemi, resp. případnými změnami. 

16 Vyžádání výzvy včetně relevantních příloh 
Zástupce zadavatele zasílá, či předá Výzvu včetně relevantních příloh všem dodavatelům, kteří o její vydání 
požádají, a to do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti zájemce či dodavatele. 
 



 
 

Adresou pro vyžádání zadávací dokumentace je:  
Obec Smolnice 
Smolnice 104 
439 14 
tel.: +420 415 694 221 
email: ou.smolnice@iol.cz        
 
Výzvu včetně příloh v elektronické podobě bude předána dodavateli na adrese sídla zástupce zadavatele (viz 
výše) po předchozí telefonické dohodě (tel 415 694 221) nebo prostřednictvím elektronické komunikace v 
pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. Za poskytnutí zadávací dokumentace nebude požadována náhrada. 

17 Závěrečné ustanovení 
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo: 
a) změnit, upřesnit či doplnit podmínky výběrového řízení, 
b) neposkytnout uchazečům náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží v souvislosti se svou účastí ve 
výběrovém řízení, 
c) nevracet nabídky, 
d) ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob. 
e) na zrušení výběrového řízení z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu. 
 
 
Ve Smolnici dne 26. 6. 2019 
 
 
               ………………………………… 

    Vladimír Marek - starosta 
                  

 
Příloha 
1) Krycí list  
2) Návrh SoD 
3) Projektová dokumentace 
4) Výkaz výměr 
5) Čestné prohlášení 
6) Seznam poddovatelů 
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