
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 

Zadavatel zadává tuto zakázku malého rozsahu na stavební práce na základě ustanovení § 12 

odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), a to 

s odůvodněním, že hodnota této zakázky na stavební práce nedosáhne částky 6.000.000,-Kč 

bez DPH.) 

 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  : 

Název zakázky:  

„Oprava objektu školní jídelny Nelahozeves – kanalizace, podlahy, zesílení 

základů“ 

Druh zakázky: zakázka malého rozsahu, uzavřená výzva 

Předpokládaná cena zakázky 590.000 -Kč  bez DPH, Identifikační údaje zadavatele: 

Obec Nelahozeves 

Adresa sídla: Školní 3, 277 51 Nelahozeves 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat Ing. Josef Kebrle 

IČ 00237094 

Telefon : +420 315 785 721 

e-mail: obec@nelahozeves.cz 

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky malého rozsahu je provedení oprav v objektu stávající školní jídelny, 

především špatně odtékající ležaté kanalizace v kuchyni, rozšíření základového pásu pod 

střední nosnou stěnou a demolice příček nefunkčních záchodů. S těmito pracemi souvisí i 

následná rekonstrukce podlah v části objektu. 

Dílo zahrnuje veškeré stavební práce, služby a dodávky nezbytné pro řádnou realizaci 

zakázky v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky zadavatele.  

Předpokládaný termín plnění a místo plnění 

Místo realizace zakázky: Nelahozeves, Kralupská ulice, školní jídelna, čp. 55 

Termín plnění:  Předpokládané zahájení plnění: 7/2016 

     Ukončení plnění: 8/2016 
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2. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:  06. 06. 2016  

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:    22. 06. 2016 ve 11:30 hodin 

 

3. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ 

NABÍDKY 

Nabídky budou podány do sídla zadavatele Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves. 

v uzavřených obálkách označených názvem  zakázky: „„Opravy objektu školní jídelny 

Nelahozeves - kanalizace, podlahy, zesílení základů“  - NEOTVÍRAT“ a adresou 

uchazeče. 

Způsob podání nabídek:  Prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 

služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním předáním v místě pro 

podání nabídek v úředních hodinách obecního úřadu Nelahozeves. 

Kontaktní osoby pro příjem nabídek:  

Ing. Sylva Veličová,  

tel.č. +420 315 785 290 e-mail: velicova@nelahozeves.cz 

Ing. Dana Rymelová 

Tel. č. +420 315 785 721 e-mail: rymelova@nelahozeves.cz 

 

4. TERMÍN A ÚČAST UCHAZEČŮ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 22. 6. 2016 ve 12:00 hodin 

Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal 

nabídku. Přítomný zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou 

osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. 

 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH 

5.1. Zadavatel předkládá Obchodní podmínky včetně platebních vypracované ve formě a 

struktuře návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 

3). Návrh smlouvy o dílo je pro uchazeče závazný, jakékoliv zásahy, změny či doplnění jsou 

nepřípustné, vyjma doplnění náležitostí dle bodu 5.3. zadávací dokumentace. 
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V případě, že uchazeč předloží návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho 

nabídka vyřazena jako nepřijatelná a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že není přípustné měnit či upravovat zadávací podmínky, na 

jejichž dodržení zadavatel trvá a které jsou pro uchazeče závazné. 

5. 2. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního 

vztahu. 

5. 3. Uchazeč doplní do smlouvy o dílo pouze tyto následující náležitosti 

- údaje o zhotoviteli  

- zastoupení zhotovitele 

- cena za dílo, nabídková cena bude uvedena v české měně (v čl. IV. smlouvy) 

- datum podpisu návrhu smlouvy o dílo 

K návrhu smlouvy o dílo bude přiložena příloha č. 1 – krycí list 

a příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr 

Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

6. PODMÍNKY  PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY: 

Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH 

částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 

235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů: 

a/ Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ prokáže uchazeč čestným 

prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační 

předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ. 

Prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ doloží na závazném formuláři, který je 

přílohou č. 3.  

b/ K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží: 

 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán, ne starší 6 

měsíců. 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci  



Pokud uchazeč nepředloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ač by měl 

být v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidenci zapsán, bude z tohoto důvodu vyloučen 

z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace. 

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace: 

 Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládají dodavatelé v prosté 

kopii. 

 Uchazeč zapsaný v seznamu kvalifikovaných uchazečů může prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů, dle § 53 ZVZ v rozsahu ve výpisu uvedeném, 

a profesních kvalifikačních předpokladů, dle § 54 ZVZ v rozsahu ve výpisu 

uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů ne starším než 3 měsíce od 

posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 

 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč 

splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 

podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. 

Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 

zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč 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 uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč 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 uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem 

trvalého pobytu na území České republiky.  

 Neprokáže-li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, 

nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, musí být z účasti v zadávacím řízení 

vyloučen.  

 

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou nejvýše přípustnou cenu za vymezený 

předmět zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena 

bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České 

republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena 

bude, ve výše popsaném členění, uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) a 

v závazném návrhu smlouvy o dílo.  



9. DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Nabídka bude předána v jednom písemném vyhotovení  - originále a v elektronické formě 

/ CD nosič/. Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené obálce označené názvem 

zakázky a heslem „NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa dodavatele, na 

niž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 

uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované 

zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. 

Nabídka musí být datována a na „krycím listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 

oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování 

za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, 

v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.  

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 

uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, 

fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést v „krycím listu“ své nabídky. Nebude-li 

na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:  

a. krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD)  

b. čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 

zákona (příloha č. 5 ZD)  

c. doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu 

požadovaném zadavatelem, 

d. návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za uchazeče.  

e. oceněný výkaz výměr ( příloha č. 2 ZD) 

f. doplněný seznam subdodavatelů ( příloha č. 6) 

g. plnou moc či pověření pro osobu (y) podepisující doklady v nabídce, pokud 

dokumenty nepodepisuje statutární orgán uchazeče či uchazeč, 

h. případné další dokumenty  



10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a 

budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Hodnocení nabídek bude provedeno takto: hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle 

výše nabídkové ceny. 

 

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

 

12. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné 

žádosti. 

Písemné žádosti o dodatečné informace zasílat buď elektronicky na kontakt: 

velicova@nelahozeves.cz, rymelova@nelahozeves.cz nebo poštou na adresu zadavatele. 

Ze žádosti musí být zřejmé, jakou dodatečnou informaci zájemce požaduje a kdo tento dotaz 

jménem zájemce učinil. 

Lhůta pro zaslání žádostí o dodatečné informace je 14.6.2016, Dodatečné informace budou 

poskytnuty do 3 pracovních dní od zaslání žádosti a poskytnuty všem uchazečům. 

13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci zakázky před podáním 

nabídky. Zadavatel organizuje společnou prohlídku staveniště za účasti projektanta v termínu 

14.06.2016 od 12,000 do 14,00 hodin.  
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14. OSTATNÍ 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo zrušit zakázku 

malého rozsahu a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.  

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou 

dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po 

skončení řízení. 

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly 

plnění předmětu zakázky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

po celou dobu její realizace, a to i opakovaně. 

 

Přílohy:  

č. 1 krycí list nabídky  

č. 2 výkaz výměr 

č. 3 návrh smlouvy o dílo 

č. 4 projektová dokumentace  

č. 5 čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace  

č. 6 seznam subdodavatelů 

 

 

 

V Nelahozevsi dne 06. 06. 2016  

 

Ing. Josef Kebrle 



starosta 
 


