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Článek 1 

Údaje o oznámení zadávacího řízení 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce provozní budovy v areálu ČOV obce Zakřany 

Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 



 

  Strana 3/9 

 

Předmět veřejné zakázky: stavební práce 

Limit veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  2 000 000,- Kč bez DPH 

Evidenční číslo veřejné zakázky:  neevidováno v ISVZUS 

 

Článek 2 
Údaje o zadavateli 

 

Název zadavatele: Obec Zakřany 

Sídlo zadavatele: Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna 

Právní forma: obec, 801 

IČ: 00282880 

DIČ: CZ  00282880 

ID datové schránky:  jbuaz7t 

Zástupce: Milan Veverka, starosta obce 

Tel: 420 737 109 409 

E-mail: starosta@zakrany.cz 

Dále jen „zadavatel“ 

 

Zadavatel je v zad. řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený:  

Příkazník: Ing. Dagmar Šrámková 

IČ: 08969451 

DIČ: není plátce 

Sídlo: Porubská 3/85, 747 94 Děhylov 

Kontaktní adresa: Družstevní 12, 664 49 Ostopovice 

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Šrámková, samostatné odborný pracovník 

Tel./ Fax: +420 725 533 480  

E-mail: sramkova.bozp@gmail.com 

Dále jen „zástupce zadavatele“ 

 

Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky (dále jen zástupce zadavatele) je zmocněn zadavatelem 

k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu 

zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení 

zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky 

musí dodavatel adresovat zástupci zadavatele. Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující 

zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu. 

 

Tato část zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) je zpracována s důrazem na dodržení zásad 

transparentnosti, přiměřenosti rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nejedná se o zadávací řízení 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

mailto:starosta@zakrany.cz
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Článek 3 

Údaje o zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 

zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentaci tvoří: 

Oddíl 1 - Výzva k podání nabídek; 

 ČP – Splnění kvalifikačních předpokladů;  

Oddíl 2 - Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo; 

Oddíl 3 – Projektová dokumentace stavby ve stupni DUR + DSP 

Oddíl 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb; 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to pouze písemně 

(e mailem: sramkova.bozp@gmail.com). 

 

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas a to alespoň 

5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám případně související dokumenty 

nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.  

Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace stejným způsobem, jako odeslat tuto výzvu.  

 

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být vysvětlení zadávací 

dokumentace poskytováno telefonicky. 

 

Zadavatel může poskytnout dodatečné informace, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace i bez předchozí žádosti.  

 

Pokud dodavatel sdělí zástupci zadavatele zasílací e-mailovou adresu, budou mu žádosti včetně vysvětlení 

zadávací dokumentace rovněž zasílány na uvedenou e-mailovou adresu. Za řádnost a úplnost této adresy 

odpovídá dodavatel.  

 

 

Článek 4 

Prohlídka místa plnění 

Místo stavby není volně přístupné, společná prohlídka místa plnění bude organizována v termínu 26.4.2021 

od 13 : 00 hodin. Účastnící potvrdí svou účast nejpozději do 23.4.2021 do 12 : 00 hodin a nahlásí jméno a 

telefonní kontakt osoby, jež se bude prohlídky účastnit na email sramkova.bozp@gmail.com. 
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Článek 5 

Podání nabídky 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně. Zadavatel 

vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými 

dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího 

řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem 

„NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele - osoby oprávněné jednat 

jménem či za účastníka. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky. 

Nabídky není možné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, v listinné podobě. 

 

 

Článek 6 

Místo a lhůta pro podání nabídky 

Nabídka bude podána buď osobně (po předchozí domluvě) nebo doporučeně poštou nebo kurýrní 

službou na kontaktní adresu zástupce zadavatele: Družstevní 12, 664 49 Ostopovice. Lhůta pro podání 

nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a 

končí dnem: úterý 3.5.2021 v 10:00 hodin. Nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání 

nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a účastníkům se 

nevrací, ale archivují se u zadavatele. Zadavatel vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

 

Článek 7 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídek  

Nabídku podá dodavatel písemně v jednom originále, který musí být zpracován dle zadávacích podmínek 

uvedených v této zadávací dokumentaci.  

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za účastníka (dále čl. 12 „Obchodní podmínky“ výzvy).  

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje, aby účastníci 

podali nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Doporučuje se převázat 

šňůrkou a přelepit volné konce a opatřit razítkem případně podpisem účastníka v místě přelepu. Nabídka 

bude v jednom svazku. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), 

pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou účastníka. Jednotlivé přílohy 

budou postupně číslovány a jednotlivé listy budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní 

nabídky. 

 

Nabídka musí být předložena v tomto členění: 
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A. Plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba, 

B. Návrh smlouvy o dílo, tento návrh smlouvy o dílo musí být v souladu se zadávacími 

a  obchodními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci, 

C. Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),  

D. ČP - Slnění kvalifikačních předpokladů. 

 

 

 

Článek 8 

Datum a místo otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční v pondělí 3.5.2021 

v 16:00 hodin v sídle zadavatele Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna. 

 

 

 

Článek 9 

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění dodavatele jsou práce na díle: „Rekonstrukce provozní budovy v areálu ČOV obce 

Zakřany“ 

Dílem se rozumí: 

• Geodetické práce: 

Zajištění vytýčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí je zajištěno aktualizovanými 

podklady. Zhotovitel se zavazuje provést geometrický plán pro zanesení budovy do katastru 

nemovitostí. 

• Stavební a související práce: 

Zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, 

výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení 

je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

Zajištění užívání veřejných ploch a komunikací a zřízení dopravního značení. 

 

Navrhované kapacity stavby: 

Předmětem stavby je rekonstrukce provozní budovy, dle PD a soupisu prací. Součástí stavby je přeložka 

přívodní kanalizace na ČOV za provozní budovou a výstavba nového odlehčovací komory. 
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Článek 10 

Kvalifikace 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. K prokázání 

kvalifikace účastníků pro splnění veřejné zakázky zadavatel využívá, příslušná ustanovení zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadávací podmínky se řídí touto výzvou.  

Obecná ustanovení prokazování kvalifikace: 

Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:  

a) prokáže základní způsobilost,  

b) prokáže profesní způsobilost, 

 

Doklady o kvalifikaci 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. Dodavatelé předkládají 

v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích. Doklady prokazující základní a profesní způsobilost musí 

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 

zadávacího řízení.  

 

 

Základní způsobilost 

Způsobilým není dodavatel, který:  

 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo 

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením 

se nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 

orgánu dodavatele.  

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením:  

Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, které je přílohou č. 1 této výzvy. 

 

Profesní způsobilost 
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Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné odborné evidence, pokud jiný právní předpis, zápis 

do takové evidence vyžaduje; 

• dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. 

Zadavatelem je požadováno předložení živnostenského oprávnění: Provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování; 

 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:  

Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, které je přílohou č. 1 této výzvy. 

 

Posouzení kvalifikace  

Zadavatel může požadovat po dodavateli (účastníkovi zadávacího řízení), aby písemně objasnil předložené 

informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je 

povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění 

kvalifikace mohou nastat v případě tohoto postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek.  

 

 

 

Nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost oznámit změny 

v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel písemně oznámí 

dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.  

 

Předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před podpisem smlouvy 

Zadavatel je oprávněn požadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předložil originály nebo 

ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (nebo jen některé z nich); v takovém případě 

je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem smlouvy předložit. 

 

Článek 11 

Lhůta a místo plnění veřejné zakázky 

 

Lhůta plnění veřejné zakázky: 

Bod Popis Termín plnění 

1 zahájení stavebních prací: 

 

do 14 dnů od předání staveniště dodavateli 

2 lhůta pro dokončení stavebních prací: Do 4 měsíců od zahájení prací 

3 lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy 

4 počátek běhu záruční lhůty: 
k datu podpisu protokolu o předání a převzetí 

dokončeného díla 

  

Místo plnění veřejné zakázky: Obec Zakřany 
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Článek 12 

Obchodní podmínky 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky (oddíl č. 2 ZD). Tyto 

obchodní podmínky mají pro tuto veřejnou zakázku obligatorní charakter.  

Součástí nabídky dodavatele bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat zadávací podmínky vč. 

obchodních podmínek, a to jak věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní a v žádné části nesmí 

obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami a které by 

znevýhodňovalo zadavatele.  

Návrh smlouvy o dílo musí být datovaný, orazítkovaný (pokud účastník používá razítko) a podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy o dílo nebo bude v rozporu se zadávacími 

a obchodními podmínkami, bude z dalšího posuzování vyřazena a účastník bude zadavatelem vyloučen 

pro nesplnění zadávacích podmínek. 

 

Článek 13 

Způsob hodnocení nabídek 

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou 

výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídek rozhoduje cena bez 

daně z přidané hodnoty. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 16.4.2021 

 

 

 

 

……………………………………………………….......................................... 

podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat 

Ing. Dagmar Šrámková, zástupce zadavatele 
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