
   

 

1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona a 
ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“  či „ZVZ“). 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená postupem dle ustanovení § 13 a § 16 zákona činí  
500.000,- Kč bez DPH za kompletní realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Předpokládaná 
hodnota je zároveň i hodnotou maximální!  

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvou místních komunikací, které se nacházejí v obci 
Ohrobec – lokalita Károv. Tyto komunikace jsou v současné době v havarijním stavu,  
který neumožňuje kvalitní dopravní obsluhu území.  

Jedná se o tyto 2 místní komunikace: 
I. Ulice Jarovská   
II. Ulice Lipová  
 

Podrobnosti o předmětu veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která 
tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Projektová dokumentace je zpracována firmou LABRON 
s.r.o., Karla Michala 65, 156 00 Praha – Zbraslav, IČ: 25670590. 

 

 

 

Výzva k podání nabídky 

Název veřejné zakázky: „Oprava komunikace ulice Jarovská a ulice Lipová v Ohrobci“ 

 

Zadavatel 

Obchodní firma / název: Obec Ohrobec 

Sídlo / místo podnikání: U Rybníků II čp. 30, 252 45 Ohrobec 

IČ: 00241491  

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za zadavatele: 

Ing. Otakar Janeba, starosta 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Otakar Janeba, starosta 

Tel.:, e-mail: +420 732 950 682; podatelna@ohrobec.cz 



3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH za kompletní realizaci předmětu plnění. Hodnocena bude 
nabídková cena stanovená dle článku 4. této výzvy. 

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. 
Nabídková cena bude stanovena ve členění: bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně výše DPH 
včetně uvedení  % sazby, a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena 
na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 této ZD) a ve smlouvě dle článku IV této ZD (příloha č. 3 této 
ZD). 

Další požadavky: 

 Celková nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky! 
Předpokládaná hodnota představuje maximální finanční rámec, který má zadavatel pro 
pořízení předmětu plnění zakázky k dispozici. 

 Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a »nejvýše přípustná«! 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit zadavateli návrh smlouvy na zajištění předmětu 
plnění veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 

Uchazeč závazně použije vzor smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 této ZD. Návrh smlouvy o dílo 
musí být ze strany uchazeče o veřejnou zakázku podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu 
statutárním orgánem zmocněnou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém 
případě součástí návrhu smlouvy o dílo. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy o dílo, popřípadě 
nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy o 
dílo. 

V návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 této ZD), není uchazeč oprávněn měnit jakákoliv ustanovení než 
ta, která jsou k tomu výslovně určena, tzn. žlutě podbarvena či vyplývá-li to z logiky ustanovení. 

Uchazeč není oprávněn doplňovat jakákoliv ustanovení o smluvních pokutách či úrocích z prodlení, 
jejich výši jakýmkoliv způsobem podmiňovat či měnit! 

5.1. Doba plnění 

 
Vybraný dodavatel je povinen dílo dokončit nejpozději do 30.9.2016. Více viz článek III. Smlouvy o 
dílo. 

6. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 
Kvalifikovaným, pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

o splní základní kvalifikační předpoklady, 
o splní profesní kvalifikační předpoklady, 
o splní technické kvalifikační předpoklady. 

 
 
 
 



 
 
Obecné podmínky pro prokázání kvalifikace: 
Zadavatel upozorňuje, že kvalifikace musí být prokázána ve lhůtě pro podání nabídek. Prohlášení 
k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke 
dni podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů postačí 
předložení prostých kopií příslušných dokladů, není-li stanoveno jinak. 

Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele: 

V případě, že není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace sám, je oprávněn 
prokázat tuto část prostřednictvím subdodavatele (toto se netýká základních kvalifikačních 
předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku). V takovém případě uchazeč ve své nabídce předloží 
prohlášení tohoto subdodavatele, že se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace. 

Prokazování kvalifikace v případě nabídky podané ve sdružení dodavatelů: 

V případě, že předmět veřejné zakázky bude realizován více dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají společnou nabídku, předloží tito ve své nabídce čestné prohlášení podepsané oprávněnými 
osobami všech těchto dodavatelů, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou 
vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po 
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak. 

Zadavatel umožňuje prokázání kvalifikace pomocí Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (viz 
ustanovení § 127 zákona) a prokázání kvalifikace pomocí Systému certifikovaných dodavatelů (viz 
ustanovení § 133 a násl. zákona.). 

6.1. Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč 

 
a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;  

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu;  

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 



splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční  návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e. který není v likvidaci, 

f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
uchazeče,  

i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; je-li podle§ 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a 

k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu1, 

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v nabídce předložením čestného prohlášení 
(příloha č. 2 této ZD). 

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží 

 
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán, 

b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v nabídce předložením příslušných dokladů. 

6.3. Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží 

 

a) Seznam dodávek PD obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let. 
Seznam musí obsahovat cenu, dobu a místo dodávky a musí obsahovat informaci o tom, zda byly 
tyto dodávky provedeny řádně a odborně. V seznamu bude rovněž u každé dodávky uvedena 
kontaktní osoba objednatele, včetně tel. a e-mailu, u které je možno uváděné informace ověřit. 

 
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, realizoval-li 3 dodávky, jejichž předmětem byla 
dodávka PD obdobného charakteru v minimální výši 400.000,- Kč bez DPH (každá zakázka). 
 
Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v nabídce předložením příslušného seznamu. 

                                                 
1
 § 5 písm. e) bod 3zákona č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 



 

7. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE  
NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Nabídka bude naskenována a zaslána elektronicky na e-mail: podatelna@ohrobec.cz, nebo do datové 
schránky zadavatele: vwnbwac.   Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 
zadavatele uvést v omyl.  

V předmětu nabídky musí být uveden název veřejné zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“.  

 
Lhůta pro podání nabídky: 
Nabídky je možno zaslat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, v poslední den lhůty do 12:00 
hodin. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 8. 2016 ve 12:00 hodin.   

Otevírání „obálek“: 
Otevírání „obálek“ je neveřejné. 

 
 
 

9.  PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou i přílohy: 

o Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  
o Příloha č. 2 – Prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům 
o Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo 
o Příloha č. 4 – Projektová dokumentace 
o Příloha č. 5 – Rozpočet 

 
 
Za Vaši nabídku předem velice děkujeme. 
 
 
 
V Ohrobci dne 29. 7. 2016 
 
 
 

                                           .............................................................. 
                                           Ing. Otakar Janeba 

                                           starosta obce 

29.7.2016

X Ptra Pavelková

Petra Pavelková

oprávněná úřední osoba

Podepsal(a): Petra Pavelková  

mailto:podatelna@ohrobec.cz

