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Výzva k podání nabídek (dále jen „Výzva“) 

 

 

Zadavatel: 

Název zadavatele:    Obec Strážné 

Sídlo zadavatele:    Strážné 129, 543 52 Strážné 

IČ:      00580180 

Osoba oprávněná jednat:    Tomáš Grégr 

Kontaktní osoba:                                  Tomáš Grégr 

telefon:     607 830 570  

e-mail:     starosta@strazne.eu 

 
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci: 

 

 

Název zakázky: 

 

„Rekonstrukce komunikace Kolonka  - etapa č.I“ 
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1 Základní údaje o zakázce  
 

Zadavatel: 

Název zadavatele:    Obec Strážné 

Sídlo zadavatele:    Strážné 129, 543 52 Strážné 

IČ:      00580180 

Osoba oprávněná jednat:    Tomáš Grégr 

Kontaktní osoba:                                  Tomáš Grégr 

telefon:     607 830 570  

e-mail:     starosta@strazne.eu 

2 Údaje o uchazečích 

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

 

3 Vymezení předmětu plnění zakázky 

 
Jedná se o zakázku na stavební práce. Nejedná se o výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 

Sb.,   o veřejných zakázkách.  Předmětem zakázky jsou stavební úpravy místní 

komunikace Kolonka v rozsahu přílohy č. 2 Projektová dokumentace a příloh č. 3A 

Výkaz výměr komunikace a  č. 3B Výkaz výměr vsakovací objekt. 

Komunikace Kolonka je součástí komunikačního skeletu obce Strážné. Jedná se o obslužnou 

komunikaci upravené kategorie MO1k 3,75/3,75/30, funkční skupiny "C". 

 

 

Vysvětlení k příloze č. 2 Projektová dokumentace a č.3 Výkazy výměr 

Příloha je zpracována na rekonstrukci celé komunikace, tato zakázka se ovšem týká pouze 

etapy č. I od 0 do 180 m komunikace. Průvodní a technická zpráva jsou upraveny na etapu č. 

I, výkresy jsou na celou komunikaci. 

Výkaz výměr komunikace (příloha 3A) odpovídá etapě č.I (0-180m). Položky číslo 25, 26 a 27 

(ve výkazu výměr vyznačeny zeleně) spadají do nezpůsobilých výdajů a budou fakturovány 

zvlášť.  

 

Součástí této zakázky je i vsakovací objekt č.2. Projektová dokumentace je zpracována 

zároveň i pro vsakovací objekt č.1, který se bude realizovat až v etapě č.II. Výkaz výměr pro 

vsakovací objekt (příloha 3B) odpovídá etapě č.I a týká se pouze vsakovacího objektu č.2. 

Žadatel nevyplňuje řádky VP – vícepráce na konci výkazu výměr.  
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Realizace projektu podléhá stavebnímu povolení, které dokládáme v příloze č.5.  

 
 
Jsou-li ve  Výzvě nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se 
pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení. 
 

 

   

4 Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek 

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek počíná 

běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení (po dni odeslání výzvy k podání 

nabídky uchazečům) a  končí dnem  2.6.2017 ve 12:00. Nabídky musí být doručeny 

zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek nebudou otevřeny a hodnoceny. 

Všechny nabídky musí být doručeny na doručovací adrese:  

Obec Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné. 

Nabídky lze podávat písemně a to prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní služby 

nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 12:00. 

 

5 Předpokládaná hodnota zakázky 

 
Předpokládaná celková hodnota zakázky je  1,9 mil. Kč bez DPH. 

6 Termíny a místo plnění zakázky 

Termín plnění: zakázka musí být dokončena a předána nejpozději do 31.10.2017.  

Předpokládaný termín zahájení plnění: do 5 dnů od písemné výzvy zadavatele, přičemž 

k výzvě nedojde dříve jak 15.8.2017 (tak, aby nebyl narušen průběh letních prázdnin 

v rekreační lokalitě) 

Místem plnění zakázky je k.ú. obce Strážné v Krkonoších dle specifikace v Projektové 

dokumentaci (příloha č.2)  

 

7 Zadávací podklady a zrušení zadávacího řízení 

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato Výzva k podání nabídek, jejíž součástí je 

zadávací dokumentace (kapitola 8 Výzvy) a její přílohy. 
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7.1  Doplňující informace 
 

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny e-mailem 

(telefonické dotazy nebudou akceptovány!!) na níže uvedený kontakt: 

 

Tomáš Grégr 

E-mail: starosta@strazne.eu 

 

Zadavatel přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny nejpozději 4 

pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodatečné 

informace nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně 

přesného znění žádosti o dodatečné informace doručí zadavatel i všem ostatním známým 

uchazečům. 

 

7.2  Zrušení zadávacího řízení 
 

Zadavatel je oprávněn v kterékoliv fázi zadávacího řízení až do uzavření smlouvy zrušit 

zadávací řízení bez udání důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným 

uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.  

 

 

 

8 Zadávací dokumentace 
 
 

8.1 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče 

(dodavatele)  

 

  8.1.1 Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

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

pokud je v ní zapsán, doklad nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky, dokládá se v kopii. 

  b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zadávané zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku), dokládá se v kopii. 
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  8.1.2 Neprokázání kvalifikace 

 

Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci dle čl. 8.1.1 této Výzvy a stanoveným 

způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena.  Zadavatel má právo požadovat vyjasnění 

nebo doplnění kvalifikace. 

 

 

 

8.2 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.  

 

Dílčí hodnotící kritéria jsou:  

1. celková nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 70% 

2. nabídková cena za vsakovací objekt v Kč bez DPH s váhou 30%  

 

Body za obě kritéria budou přidělovány podle vzorce: 

 

100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem 
 
Na základě součtu výsledných hodnot za obě kritéria  u jednotlivých nabídek se stanoví 

pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější (nejvýhodnější) bude 

stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. 

 
 

 

 
8.3 Obchodní podmínky včetně platebních podmínek 

 
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou stanoveny v příloze č.4 Návrh smlouvy o 

dílo.  
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8.4 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 

zástupcem uchazeče. 

 Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno 

ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit 

jeden celek.  

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“ a 

názvem zakázky. 

 Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající 

originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby 

bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů.  

 

8.4.1 Struktura podané nabídky 

 
Nabídka bude zpracována v následující struktuře. 

 

8.4.2 Krycí list nabídky  

  
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky 

(příloha č. 1 této Výzvy) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list 

nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. 

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění 

celé zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. 

 

8.4.3 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

 
Uchazeč doplní ceny do přílohy č. 3A a 3B a vloží je do nabídky.  

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa 

plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH.  

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, 

které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková 

cena musí být platná až do splnění celé zakázky.   

Cena rozhodná pro hodnocení nabídek je cena bez DPH.  
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8.4.4 Návrh  smlouvy o dílo 

Uchazeč vloží do nabídky podepsaný návrh smlouvy. Návrh této smlouvy tvoří přílohu č. 4 

Výzvy. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní údaje v hlavičce a celkovou cenu (vyznačeno 

barevně).   

8.5 Závěrečná ustanovení 

 
1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. 

2. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

3. Projekt bude spolufinancován z programu Podpora rozvoje regionů MMR ČR.                          

4. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací. 

5. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 

řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku 

ucházet.  

6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  

7. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

8. Podmínky výzvy může zadavatel změnit. Pokud tato změna nastane, zadavatel o této změně 

informuje v dostatečné časové rezervě všechny uchazeče, kteří byli vyzváni k podání nabídky 

Pokud tyto změny budou významnějšího rázu je zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání 

nabídek. 

 

 

                                             

 

                                                 Ve Strážném dne 16.5.2017  

 

  

                                                                                                          Tomáš Grégr v.r.  

                     starosta 

 

Přílohy Výzvy: 

1. Krycí list nabídky 

2. Projektová dokumentace 

3. A Výkaz výměr Komunikace 

B Výkaz výměr Vsakovací objekt 

4. Návrh smlouvy o dílo 

5. Stavební povolení 
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