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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

 
v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Generální rekonstrukce 

místní komunikace Dobřichov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 

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

  

1.   Zadavatel  

1.1 Základní údaje  

Název: Obec Dobřichov 

Sídlo: Dobřichov 26, 289 11 Pečky 

IČ: 00235342 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Milan Jícha 

1.2 Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi 

Zadavatel se v souladu s ustanovením § 151 zákona při výkonu práv a povinností podle ustanovení 

zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, nechal zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje 
požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a neúčastní se tohoto zadávacího řízení.  

Osobě, zastupující zadavatele, zadavatel neudělil zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení 

dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 

Název: AAA zakázky s.r.o. 

Sídlo: U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 

doručovací adresa společnosti: Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov 

IČ: 28960335 

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Hájková 

Mobil: + 420 603 525 970 

E-mail: hajkova@aaazakazky.cz 
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2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je Generální rekonstrukce místní komunikace Dobřichov. 

Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací 
dokumentaci požadováno jinak a musí být schváleny pro použití v ČR. 

 

3. Přístup k Zadávací dokumentaci 

Zájemce o veřejnou zakázku je oprávněn pověřenou osobu zadavatele písemně požádat o poskytnutí 

Zadávací dokumentace. Písemné žádosti o zadávací dokumentaci je možné zaslat na adresu: AAA 
zakázky s.r.o., Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov.  

Kontaktní osoba je Mgr. Šárka Hájková, Mobil: + 420 603 525 970. Objednávky e-mailem nebudou 
vzhledem k novele zákona akceptovány.  

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace 

Na základě ustanovení § 48 odst. 7 zákona požaduje zadavatel veřejné zakázky úhradu nákladů 
souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace:  

- Výše nákladů na reprodukci zadávací dokumentace:  300,- Kč bez DPH. 

- Platební podmínky související s poskytnutím zadávací dokumentace: Úhrada nákladů za 

reprodukci bude provedena v hotovosti při odebrání zadávací dokumentace.   

Pokud bude zadávací dokumentace odeslána Českou poštou, je k ceně za reprodukci připočítaná cena 

za balné a poštovné ve výši 120,- Kč. Úhrada bude provedena formou dobírky. 

 

4. Kvalifikace dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace a doba prokazování splnění 

kvalifikace 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, 

c) předložení čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, 
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona, 

4.1 Formy prokazování kvalifikace 

4.1.1 Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady 

podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis 
z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán) v plném rozsahu.  

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 

písm. a) zákona, a § 50 odst. 1 d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat 

všichni dodavatelé společně.  

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 

4.1.2 použije obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 
zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady 

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je 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. Požadavek na závazek podle 
věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis 

nebo zadavatel nestanoví jinak.  
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4.1.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se 
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 

písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 

4.1.3 Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční 
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 

podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se 
podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele 

určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace 

čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi 
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti 

čestné prohlášení.  

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením 

jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, 

prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem 

podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 

4.1.4 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

4.1.4.1. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 

splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, 

v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 

zakázky.  

Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele   

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních 

předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění 

základních kvalifikačních předpokladů.  

4.1.4.2.   Systém certifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění 
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 

kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace 
dodavatelem. 
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4.1.4.3.    Zahraniční seznam dodavatelů 

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů 

Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
(dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, 

který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní 
smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento 

výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě 

bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční 
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního 
seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních 

předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj.  

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona, 

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních 
předpokladů podle § 54 zákona nebo, 

c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou 

kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 

Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem   

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný 
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 

Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace 

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje 

splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.  

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 143 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních 
předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu 

se seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění 
základních kvalifikačních předpokladů. 

4.2 Pravost a stáří dokladů a další požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Pravost dokumentů 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních 
dnů.  

Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení zájemce, 

musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno 

osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. 

Pokud za zájemce jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc 

v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

4.3 Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele 

4.3.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč v souladu s § 62 odst. 3 zákona prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 
§ 53 odst. 1 zákona. 
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4.3.2 Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 

a) Dle § 54 písm. a) zákona: předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

b) Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci; Oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky, 

minimálně však provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  
 

 

4.3.3 Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku. 

4.3.4 Technické kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu.  

4.3.4.1. § 56 odst. 3 písm. a) zákona 

Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí 

zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 

stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: 

Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předložením výše uvedených dokumentů, z nichž 
bude zřejmé splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu 
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky: 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných stavebních prací 

poskytovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval alespoň 3 obdobné zakázky, z nichž alespoň 
1 byla v minimálním finančním rozsahu 3 mil. Kč bez DPH. 

Obdobnou zakázkou se rozumí zakázka výstavba nebo rekonstrukce rekonstrukce silnic. 

 

5. Hodnocení nabídek 

Hodnotící kritéria 

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost nabídky.  

Dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky: 

 A. Nabídková cena v Kč bez DPH……………...……...………………….……. váha 80 % 

 B. Doba realizace v kalendářních dnech (min 80 kalendářních dní) ….   váha 20 % 

 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další 
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem 

hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně 

bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem 
hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. 

Způsob hodnocení nabídek: 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 

jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 
maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100  
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