
1/16 

 

 

 

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

(dále též jen „Výzva“ a „ZD“) 
 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
 
 

Kanalizace Sběř, výměna potrubí části stok DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1 
 
 

zadávané ve ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle § 53 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“ či „ZZVZ“) 
 

I. Identifikace zadavatele 
 

I.1 Základní údaje 
 
název: Obec Sběř 
sídlo:  Sběř 38, 507 03  Vysoké Veselí   
zastoupená: RNDr. Libor Berný, starosta 
kraj:  Královéhradecký 
telefon: 773877442 
e-mail: infoobec-sber.cz 
IČ: 00272086 
bankovní spojení: KB Jičín, č. ú. 10722541/0100 
 

Část zadávací dokumentace Označení osoby 
Příloha č. 4 – projektová dokumentace 
Příloha č. 5. slepý rozpočet s výkazem výměr 

Jan Přibyl 
Vojice 2, 508 01  Hořice 
telefon: 605926313 
e-mail: projekce.pribyljanseznam.cz  
IČO: 43521746 
ČKAIT: 0601331  
autorizovaný technik pro vodohospodářské 
stavby,specializace stavby zdravotně 
technické 
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II. Obecná ustanovení k zadávací dokumentaci 
 

Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je souhrnem požadavků zadavatele, ale nikoliv konečným 
souhrnem všech požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Informace a údaje 
uvedené v této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné 
požadavky zadavatele na plnění zakázky. 

 
Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve 
své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací 
dokumentaci a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění 
zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 

 
Tato zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek dodavatelů v rámci 
veřejné zakázky na stavební práce, vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
§ 53 a násl. ZZVZ. 

 
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky, jsou účastníci oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám. 

 
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se 
pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně 
srovnatelné řešení. 

 
Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými 
normami. 

 
Zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem na 
profilu zadavatele https://obec-sber.cz/index.php/category/verejne-zakazky/ . 

 

Na stejné adrese bude uveřejňováno i vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu 
§ 98 ZZVZ. 

 
Podáním nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení se má za to, že se dodavatel seznámil se zadávací 
dokumentací včetně příloh v celém rozsahu, jejímu obsahu porozuměl a tento obsah je pro dodavatele 
závazný. V případě nejasností, zadavatel doporučuje jejich vyjasnění ještě v průběhu lhůty pro podání 
nabídek způsobem a ve lhůtě uvedené níže. 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit prostřednictvím e-mailu nebo e-podatelny 
na webu obce, a to nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 
Písemné žádosti musí být doručeny s dostatečným předstihem tak, aby vysvětlení zadávací 
dokumentace zadavatel uveřejnil nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena alespoň 7 
pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek. 

https://obec-sber.cz/index.php/category/verejne-zakazky/
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Vysvětlení změny nebo doplnění včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele zadavatel 
uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. 

 
Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti. 

 
III. Předmět zakázky a požadavky zadavatele 

 
Předmětem veřejné zakázky je  

 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:  Kanalizace Sběř, výměna potrubí části stok DD, DD-1 a 
prodloužení stoky DD-1 
 
Kód CPV/NIPEZ název kódu 
45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 
 
IV. Doba a místo plnění předmětu zakázky 

Katastrální území Sběř, pozemky p. č. 41/4, 789/5, 800, 708/13, 708/12, 708/15, 708/14 
 

IV.1 Doba plnění zakázky 
 

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je subjektem uveřejňujícím smlouvy v informačním systému 
registru smluv. Smlouva tedy nabývá účinnosti nejdříve jejím zveřejněním v tomto registru smluv. 

 
O uveřejnění smlouvy v registru smluv bude dodavatel zadavatelem informován bez zbytečného 
odkladu. 

 
Zahájení díla: písemnou výzvou zadavatele 

 
Termín dokončení díla:        nejpozději do 240  dnů od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení 
akce. Do tohoto termínu je zahrnuto rovněž předání staveniště i jeho příprava (blíže  viz návrh smlouvy). 

 
Předpoklad zahájení výzvy zadavatele: 9/2021 

Předpoklad ukončení stavebních prací vč. kolaudace je do: 6/2022 
 

Před podpisem smlouvy projedná vybraný dodavatel se zadavatelem podrobný harmonogram stavby s 
jednotlivými etapami dle požadavků výše a závazných lhůt. 

 
IV.2 Místo plnění zakázky 

 
Místem plnění zakázky je Katastrální území Sběř, pozemky p. č. 41/4, 789/5, 800, 708/13, 708/12, 
708/15, 708/14 (blíže projektová dokumentace). 

 
IV.3 Prohlídka místa plnění zakázky 

 
Místo plnění je veřejně přístupné, přesto zadavatel dle § 36 odst. 6, § 54 odst. 6 ZZVZ umožní 
účastníkům po dohodě prohlídku místa plnění zakázky. 

 
 

Účastníci, kteří budou mít zájem zúčastnit se prohlídky místa plnění, jsou povinni zaslat písemnou 
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žádost osobě: Libor Berný, tel.: 773 877 442, email:  info@obec-sber.cz 
 

Sraz účastníků bude před vchodem do budovy obecního úřadu. 
 

Při prohlídce místa plnění mohou zájemci vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně budou mít 
pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo 
dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, bude postupováno dle čl. II 
této ZD. 

 
V. Předpokládaná hodnota zakázky 

 
Předpokládaná hodnota zakázky je 5.720.000,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů sedm set dvacet tisíc 
korun českých). 

 
 

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace účastníka 
 

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu: 
 

- základní způsobilost, 
- profesní způsobilost, 
- technická kvalifikace. 

 
VI.1 Základní způsobilost 

 
Způsobilým není dodavatel, který dle § 74 ZZVZ: 

 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. 

 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného finančního 
úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani. 

 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení. 

 

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, Prokázání 
splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 

mailto:info@obec-sber.cz
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75 odst. 1 písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního 
zabezpečení. 

 
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. 
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo 
předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán. 

 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 

 
a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

 
 

VI.2 Profesní způsobilost 
 

Profesní způsobilost splňuje účastník, který dle § 77 ZZVZ předloží: 
 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje; 

 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to 

pro obor provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
 

VI.3 Technická kvalifikace 
 

Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který předloží: 
 

a) dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ Pro 1. 

část veřejné zakázky: 

seznam stavebních prací se zaměřením na vodovodní a kanalizační potrubí poskytnutých 
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně min. 3 osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z nich. 

Stavební práce musí být v průběhu výše uvedené doby dokončeny, seznam musí obsahovat min. 3 
zakázky, přičemž: 
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- finančním objem min. 2 zakázek se zaměřením na vodovodní a kanalizační potrubí (k nimž bude 

přiloženo osvědčení) bude ve výši min. 2.000.000 Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť 
 

V předloženém seznamu dodavatel u jednotlivých zakázek uvede následující: 
- název zakázky 
- popis předmětu plnění, 
- cenu v Kč bez DPH, 
- místo a dobu provádění, 
- název zadavatele zakázky (investora) a kontakt na zástupce zadavatele, u kterého je možné 

ověřit provádění prací. 
Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 

 
Rovnocenným dokladem k prokázání poskytnutí stavebních prací je zejména smlouva s 
objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 

 
Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít realizované stavební práce, které 
poskytl: 

 
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo 
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel. 

 
U každé takto realizované zakázky bude specifikován rozsah prací, na kterých se dodavatel podílel, vč. 
finančního objemu v Kč bez DPH. 

 
Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení či společně s jinými dodavateli nebo jako 
poddodavatel, je dodavatel povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu 
zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení s uvedením zadavatele zakázky a v 
případě plnění ve sdružení či společně s uvedením ostatních subjektů nebo s uvedením subjektu, pro 
který probíhalo plnění poddodavatelsky. 

 
b) dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 

 
Zadavatel v rámci splnění tohoto kvalifikačního kritéria požaduje realizační tým, který bude mít 
1 stavbyvedoucího, který bude odpovědný za vedení realizace předmětu plnění veřejné zakázky a 
bude mít autorizaci pro obor pozemní stavby. 

 
Seznam techniků s uvedením 1 stavbyvedoucího a případně dalších osob bude ve formě 
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 

 
 

c) dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným pracím. 
 

Dodavatel splní toto kvalifikační kritérium doložením osvědčení o odborné kvalifikaci osoby odpovědné 
za vedení realizace veřejné zakázky, tj. stavbyvedoucího: 

 
- osvědčení autorizovaného technika, nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, 

vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. 
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Při prokazování technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavateli) nebo v případě 
společné účasti dodavatelů bude postupováno v souladu s § 82 a 83 ZZVZ. 

 
VI.4 Prokazování způsobilosti a kvalifikace 

 
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé předložit v nabídce v kopiích nebo je mohou nahradit 
čestným prohlášením (příloha č. 2 ZD). 

 
Doklady prokazující základní způsobilost podle 6.1 ZD a profesní způsobilost dle 6.2 ZD musí prokazovat 
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

 
K prokázání základní způsobilosti budou vybraným dodavatelem předloženy doklady dle čl. 
6.1 ZD v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy o dílo. 

 
K prokázání profesní způsobilosti budou vybraným dodavatelem předloženy doklady dle bodu 6.2 ZD 
v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy o dílo. 

 
K prokázání technické kvalifikace budou vybraným dodavatelem předloženy doklady dle bodu 6.3 ZD 
v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy o dílo. 

 
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, 
prokázat: 

 
- jednotným evropským osvědčením (§ 87 ZZVZ), 

 

- výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ), 
- výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ), 
- nebo v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ. 

Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé 
společnou nabídku v souladu s § 82 ZZVZ. 

 
Zahraniční dodavatel postupuje podle § 81 ZZVZ. 

 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob, v takovém 
případě postupuje v souladu s § 83 ZZVZ 

 
VII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  

Obecná vymezení a požadavky 

Účastník může podat pouze jednu nabídku, tj. zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal 
více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, 
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

 
Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce, mimo produktových listů, 
které mohou být v anglickém jazyce. 
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Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
 

Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto 
pokynů pro zpracování nabídky: 

 
• Obsah nabídky. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla opatřena obsahem s 

uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). 

• Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ dle přílohy č. 1 této ZD. 

• Návrh smlouvy. Součástí zadávacích podmínek je závazný návrh smlouvy. Účastník 
zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a smlouvu učiní součástí 
nabídky. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka 
zadávacího řízení. Pokud smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky 
účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka 
zadávacího řízení ze zadávacího řízení. 

• Doklady a dokumenty k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a 
technické kvalifikace. 

• Oceněný výkaz výměr (Příloha č. 5 ZD). 

• Seznam poddodavatelů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce: 
 

• Určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 

• předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení 
známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, 

• označil ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím uchazeč prokazoval splnění 
kvalifikace. 

• Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem. 
 
 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním 
zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. 
Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná 
moc. 

 
VIII. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

 
Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu se zadávací 
dokumentací. Nabídková cena je uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a 
celkovou cenou včetně DPH. 

 
Nabídková cena bude stanovena jako: celková cena dle výkazu výměr za provedení stavby (příloha č. 5 
ZD)  

 
Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu 
zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí 
rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro 
realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. 
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Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě 
bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
Výkaz výměr 

 
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v elektronické podobě výkaz výměr 
požadovaných stavebních prací tvořících předmět zakázky a požadované úpravy a modernizace datové 
sítě. Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu jednotlivých prací předložením položkových 
rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami 
pevnými a nepřekročitelnými po celou dobu trvání smlouvy na plnění zakázky. Účastníkem 
vypracované položkové rozpočty musí tvořit nedílnou součást návrhu smlouvy na plnění zakázky. 

 
Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný účastník, kdy souladem se rozumí jak 
soulad v množství, tak v zadavatelem definované kvalitě. 

 
Výkaz výměr bude vždy kompletně vyplněný a nesmí obsahovat nulové položky. 

 

Účastník je povinen v rámci jím předkládaných položkových rozpočtů dodržet zejména strukturu a 
členění stavebních prací na jednotlivé stavební objekty a dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. 

 
Ukáže-li se v průběhu plnění zakázky, že položkové rozpočty předložené účastníkem neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že stavební práce definované 
těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů. 

 
Změna výkazu výměr 

 
Pokud zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek na základě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám, či opatřením k nápravě upřesní a/nebo pozmění obsah výkazu výměr, např. v podobě 
doplnění položek výkazu výměr, upřesnění množství měrných jednotek, odstranění položek výkazu 
výměr, apod., je účastník povinen takovouto změnu oznámenou zapracovat do jím vypracovávaných 
položkových rozpočtů. 

 
Závaznost výkazu výměr 

 
Výkaz výměr tvořící součást zadávacích podmínek je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr má 
pro zpracování nabídkové ceny vždy přednost výkaz výměr. 

Zadavatel doporučuje účastníkům o zakázku ověřit si soulad textové a výkresové části projektové 
dokumentace a výkazem výměr a v případě zjištění jakýchkoliv rozporů, či nesrovnalostí si tyto vyjasnit 
v průběhu lhůty pro podání nabídek podáním žádosti o vysvětlení. 

 
Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do přílohy č. 3 ZD – smlouva o dílo a dále do 
přílohy č. 1 ZD – Krycí list. 

 
IX. Obchodní a platební podmínky 

 
Obchodní podmínky (dodací, záruční, sankční podmínky apod.) včetně platebních podmínek jsou 
upraveny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. 
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Dodavatel do návrhu smlouvy doplní pouze prázdná a vytečkovaná místa (jako např. kontaktní údaje, 
cenové údaje atd.). Jakákoliv jiná změna návrhu smlouvy dodavatelem je nepřípustná. Provede-li 
dodavatel změnu v závazném návrhu smlouvy, bude jeho nabídka ze zadávacího řízení vyřazena. 

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 
Bude-li návrh smlouvy podepsán zmocněnou osobou, je dodavatel povinen doložit do nabídky plnou moc 
podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 

 
X. Další požadavky na vybraného dodavatele 

 
Vybraný dodavatel bude dle § 122 odst. 3 ZZVZ vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií 
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude již mít k dispozici. 

 
Od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, bude zadavatel v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ 
vyžadovat, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil: 

 
a) Identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
 

b) Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady 
jsou zejména: 

- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
- Seznam akcionářů, 
- Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
- Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 ZZVZ, tedy 
zda se jedná o akciovou společnost nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, která nemá 
vydány výlučně zaknihované akcie. 

 
Zadavatel upozorňuje, že je vázán ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné 
elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané 
doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy na základě 
výzvy dle § 122 ZZVZ. V případě existence dokladů pouze v listinné podobě bude nutná jejich 
konverze do elektronické  podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XI. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek 
 

Nabídky mohou být  podávány jak písemně na adresu Obec Sběř, Sběř 38, 507 03, tak 
elektronicky prostřednictvím datové schránky obce Sběř g9napjs 

 
Nabídky musí být doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to nejpozději do 15.8.2021 do 
15.00 hod.  
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona. 

 
XII. Pravidla pro hodnocení nabídek 

 
Pro vyhodnocení nabídek jsou stanovena v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek 
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tato kritéria hodnocení: 
 

Tabulka hodnotících kritérií 

Kritérium Váha v 
% 

1. Celková cena za předmět plnění v Kč včetně DPH 100 

 

Způsob hodnocení: 
 

Nabídky se budou hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH za kompletní předmět 
plnění. Jako výhodnější se považuje nabídka s nižší nabídkovou cenou. 

 
XIII. Požadavky na varianty nabídek 

 
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací 
dokumentaci. 

 
XIV. Důvěrnost informací 

 
Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty v průběhu 
zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikovány). Dodavatel 
je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh 
zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi 
dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky. 

 
XV. Výhrady zadavatele 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uvedených stavebních pracích a o kvalitě jejich poskytnutí 
u jednotlivých objednatelů. 

 

Účastník zadávacího řízení nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, bez 
ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení. 

 
Zadavatel si vyhrazuje možnost oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o 
výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za 
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. 

 
Zadavatel upozorňuje, že ve zjednodušené podlimitním řízení nelze jednat o nabídkách. Zadavatel 

nepožaduje jistotu. 

Pro veškerou komunikaci v rámci zadávacího řízení (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, 
podávání námitek, apod.) se dodavatelé musejí obracet na zadavatele výhradně prostřednictvím e-
mailu nebo datové schránky g9napjs nebo pomocí e-podatelny na webu obce. 
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Na veškeré otázky touto ZD neupravené se užije příslušných ustanovení ZZVZ. 
 

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých 
bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění 
zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. 

 
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, 
jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského 
zákoníku, neodvolatelnými. 

 
XVI. Komunikace zadavatele a dodavatele 

 
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni komunikovat pouze elektronicky, a to 
prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky g9napjs nebo pomocí e-podatelny na webu obce. 

 
XVII. Přílohy zadávací dokumentace 

 
Příloha č. 1 – vzor - Krycí list nabídky  
Příloha č. 2 – vzor - Čestné prohlášení  
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo  
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace  
Příloha č. 5 – Výkaz výměr  
Příloha č. 6 – vzor - Seznam poddodavatelů 

 
 

O vyhlášení této veřejné zakázky rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání dne 9.6.2021 usnesením č. 9/2-
2021. 

 
 

Ve Sběři dne 20. 7. 2021 

 

 Za obec Sběř 

 

RNDr. Libor Berný 

Starosta obce 

 
 


	VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
	Kanalizace Sběř, výměna potrubí části stok DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1
	I. Identifikace zadavatele
	I.1 Základní údaje

	II. Obecná ustanovení k zadávací dokumentaci
	Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	III. Předmět zakázky a požadavky zadavatele
	Kód CPV/NIPEZ název kódu
	IV. Doba a místo plnění předmětu zakázky
	IV.1 Doba plnění zakázky
	IV.2 Místo plnění zakázky
	IV.3 Prohlídka místa plnění zakázky

	V. Předpokládaná hodnota zakázky
	VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace účastníka
	VI.1 Základní způsobilost
	VI.2 Profesní způsobilost
	VI.3 Technická kvalifikace
	VI.4 Prokazování způsobilosti a kvalifikace

	VII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
	Obecná vymezení a požadavky
	 Doklady a dokumenty k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.
	 Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.
	VIII. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
	Výkaz výměr
	Změna výkazu výměr
	Závaznost výkazu výměr
	IX. Obchodní a platební podmínky
	X. Další požadavky na vybraného dodavatele
	XII. Pravidla pro hodnocení nabídek
	XIII. Požadavky na varianty nabídek
	XIV. Důvěrnost informací
	XV. Výhrady zadavatele
	XVI. Komunikace zadavatele a dodavatele
	XVII. Přílohy zadávací dokumentace

		2021-07-20T20:00:08+0200
	RNDr. Libor Berný




