
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo zadávací řízení s názvem 

„Nový chodník podél ulice Zagarolská, obec Nelahozeves“ 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 

Zadavatel: 

název: Obec Nelahozeves 

sídlo: Školní 3, 277 51 Nelahozeves 

IČO: 

DIČ: 

00237094 

CZ00237094 

zastoupen: 

oprávněná osoba: 

telefon: 

e-mail: 

web: 

profil zadavatele: 

Jakub Brynda, starosta obce 

Schneider Zdeněk, místostarosta 

777130635,602442384,315785059 

obec@nelahozeves.cz, starosta@nelahozeves.cz 

https://nelahozeves.cz 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-nelahozeves 
 

 

Veřejná zakázka: 

„ Nový chodník podél ulice Zagarolská, obec Nelahozeves „ 

Druh veřejné zakázky dle předmětu: Služby a dodávky 

Druh veřejné zakázky dle předpokládané 

hodnoty: 

Způsob zadávání: 

Do 800 tis. Kč 

Uzavřená výzva 

Vážený dodavateli, 

zadavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Nový chodník podél ulice 

Zagarolská, obec Nelahozeves“ Vás tímto jako zdvořile vyzývá ke zpracování a podání 

nabídky na danou veřejnou zakázku a dále k prokázání splnění kvalifikace. 

• Předmět veřejné zakázky 

• Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednoduché projektové dokumentace ve 

stupni PDPS a dokumentace RDS. Dokumentace bude zpracována včetně všech 

náležitostí pro podání na SFDI. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a 

mailto:obec@nelahozeves.cz
https://nelahozeves.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-nelahozeves


služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a 

autorského dozoru.  

• Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary 

(CPV): 

71300000-1 Technicko-inženýrské služby 

• Přístup k zadávací dokumentaci 

Veškeré informace potřebné k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích 

přílohách.  

Doba plnění: Předání dokumentace do 30.6.2020 

  

• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 800 tis. Kč bez DPH. 

• Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení nepožaduje složení jistoty. 

• Kvalifikace 

Kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže splnění: 

• základní způsobilosti (obdobně jako dle ust. § 74 zákona o zadávání veřejných 

zakázek), 

• profesní způsobilosti (obdobně jako dle ust. § 77 zákona o zadávání veřejných 

zakázek), 

• technické kvalifikace (obdobně jako dle ust. § 79 zákona o zadávání veřejných 

zakázek). 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem 

vymezeným v zadávací dokumentaci. Splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů 

je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel může k prokázání 

kvalifikace využít také jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (dle § 87 zákona o 

zadávání veřejných zakázek), výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle § 226 a 

násl. zákona o zadávání veřejných zakázek) a platný certifikát vydaný v rámci schváleného 

systému certifikovaných dodavatelů (dle § 233 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek). 



Dodavatelé jsou oprávněni ve smyslu § 53 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek 

v nabídce nahradit čestným prohlášením doklady o kvalifikaci (k tomu mohou využít 

přílohy č. 3 zadávací dokumentace).  

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 

předloženy.  

Kompletní požadavky na prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky jsou uvedeny 

v podrobnostech v zadávací dokumentaci. 

 

• Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 23.10.2019 v 11,00 hodin. 

Nabídky je možno zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu 

zadavatele nebo osobně předat na podatelně Obecního úřadu obce Nelahozeves, Školní 3, 

277 51 Nelahozeves, vždy v úředních hodinách: 

• Pondělí 7:30 – 11:00    12:00 – 17:00 

• Středa  7:30 – 11:00    12:00 – 17:00 

 

Takto podané nabídky musí být doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty. Za 

rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v podatelně. 

Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty již nebudou zařazeny do výběrového 

řízení na veřejnou zakázku a zadavatel si je neotevřené ponechá. 

Uchazeč je povinen podat jedinou nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky. Každý 

uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 

Nabídku podá uchazeč v písemné formě v českém jazyce ve formátu A4 nebo složenou do 

formátu A4. Nabídka i veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby 

byly dobře čitelné. Nabídka ani žádný doklad nesmí obsahovat ručně vepisované opravy ani 

přepisy. Všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou 

řadou. Nabídka, včetně veškerých příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěna proti 

manipulaci s jednotlivými listy. Jde o doporučenou formu podání nabídky. 

 



• Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek provede komise jmenovaná zadavatelem, přičemž nabídky budou 

hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se bude 

hodnotit podle jednotlivých hodnotících kritérií. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, 

bude považována za nejvýhodnější. 

Hodnotící kritéria a jejich váha uvedená v procentech jsou následující: 

 DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 
VÁHA 

KRITÉRIA (v %) 

1. Nabídková cena 100 % 

   

   

   

CELKEM 100 % 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější 

bude komisí vyhodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena. 

• Ostatní 

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v této výzvě k podání 

nabídky a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky 

uvedené v zadávací dokumentaci. 

V Nelahozevsi dne 23.9.2019 

……………………………………… 

Obec Nelahozeves 

zast. Jakubem Bryndou, starostou  

 

přílohy: příloha č. 1 specifikace akce 

               příloha č. 2 mapa 

               příloha č. 3 čestné prohlášení 

 


