
 
 
   

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Zadávací řízení: 

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

Veřejná zakázka na stavební práce 

Název veřejné zakázky: 

„Generální rekonstrukce místní komunikace Dobřichov“ 

Zadavatel: 

Obec Dobřichov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

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: Erbenova 1675, 256 01 Benešov 

IČ: 28960335 

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Hájková 

Mobil: + 420 603 525 970 

E-mail: hajkova@aaazakazky.cz 

 
 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Generální rekonstrukce místní komunikace 
Dobřichov“. Stavební práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací 

dokumentaci a projektové dokumentaci.         

2.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:  ……………,-Kč 

2.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:    01. 09. 2013 

Místo plnění veřejné zakázky: Dobřichov  

2.4 Varianty nabídky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

 

Popis kódu CPV CPV 

stavební práce 45000000-7 

výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 45233000-9 
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3. Požadavky na způsob zpracování ceny 

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč stanoví nabídkovou 
cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným způsobem: 

 Celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr. Oceněný 
výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat bude součástí 

nabídky jako příloha návrhu smlouvy. 

Nabídková cena bude stanovena v české měně. 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat 

veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky 
včetně nákladů souvisejících (např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací 

předmětu plnění veřejné zakázky, příp. cestovní náklady apod.). 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 zadávací 
dokumentace), a to v členění: 

Cena celkem bez DPH ,- Kč 

Sazba DPH % 

Výše DPH ,- Kč 

Cena celkem včetně DPH ,- Kč 

Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými právními předpisy odpovídá uchazeč. 

 

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

kvalifikace 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů zadavatel stanovil v rámci Výzvy k podání nabídky. 

 

5. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky zadavatele jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který předkládá zadavatel jako 

součást zadávací dokumentace, viz příloha č. 2. Tento návrh smlouvy je pro uchazeče závazný. 
Uchazeč do návrhu smlouvy doplní pouze požadované údaje a údaje, které jsou předmětem 

hodnocení (vše je vyznačené červeně). Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za uchazeče předloží uchazeč jako součást své nabídky.  

Zálohy: 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

Způsob vystavení daňového dokladu:  

Daňový doklad bude vystaven po provedení celé stavby na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací. 

Splatnost daňových dokladů  

Doba splatnosti daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 
stanovena na 90 (až 120) kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. 

Sankční podmínky 

Sankční podmínky zadal zadavatel v požadované výši v návrhu smlouvy, který je přílohou této 

zadávací dokumentace. 



 
 
   

Záruka za řádné dokončení díla 

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude povinen nejpozději při podpisu smlouvy 
složit na účet zadavatele částku 200.000,- Kč jako záruku za řádné dokončení díla (tzv. performance 

bond). Tato záruka bude vyplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
díla za předpokladu řádného a včasného dokončení díla. V opačném případě může být tato částka 

započtena oproti nákladům, které zadavateli vznikly při řešení vad či opožděného předání díla.  

 

6. Hodnocení nabídek 

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost nabídky.  

Dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky: 

 A. Nabídková cena v Kč bez DPH……………...……...………………….……. váha 75 % 

 B. Doba realizace v kalendářních dnech (min 80 kalendářních dní) ….   váha 25 % 

 

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 
a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která 

má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například nabídková cena, získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky 
k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek 

od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující 
nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu 

k nejvhodnější nabídce. 

 

7. Další zadávací podmínky zadavatele 

7.1. Výzva pro uchazeče a zadávací dokumentace se navzájem doplňují a oba tyto dokumenty 
jsou pro uchazeče závazné.  

7.2. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace nebo na jiném místě v nabídce 
požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem 

požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či 

za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být 
v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Totéž platí 

v případě podpisu návrhu smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na 

základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně 

ověřené kopii. 

7.3.  Uchazeč v nabídce uvede dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona seznam statutárních orgánů 

nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání 
nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Předložený 

seznam bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 



 
 
   

7.4. Má-li uchazeč formu akciové společnosti, uvede dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona seznam 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Předložený seznam bude podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

7.5. Uchazeč v nabídce uvede dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona prohlášení o tom, že neuzavřel 

a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se 

zadávanou veřejnou zakázkou. Předložené prohlášení bude podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

8. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: 60 dnů.   

 

9. Požadavky na formu zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikačních 

předpokladů 

 Nabídku uchazeč podá v tištěné podobě v 1 originále v českém jazyce v souladu se zadávacími 

podmínkami. 

 Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný 

doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 Nabídka musí být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do samostatného 

svazku. 

 Svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní 

firmou a sídlem uchazeče. 

 Všechny listy musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.  

 Posledním listem svazku musí být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede celkový 

počet všech listů ve svazku. Do tohoto počtu se zahrnou i listy nečíslované a listy, které jsou 
součástí samostatně číslovaného celku.  

 Nabídka včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci 

s jednotlivými listy. Použité bezpečností prvky musí být dostatečně jedinečné tak, aby byla 
vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden 

z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem 

statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. 

 

10. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění 

kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání 

splnění kvalifikačních předpokladů.  

 Obsah svazku, vč. číslování stránek 

 Krycí list nabídky 

 Smlouva upravující práva a povinností dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, je-li 
podávána společná nabídka 

 Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
 Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

 Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 
 Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dle čl. 7.3. 

 Seznam vlastníků akcií dle č. 7.4. 

 Prohlášení dle 7.5. 
 



 
 
   

 


