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PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
na veřejnou zakázku v souladu s pravidly 

SZIF ČR pro OP Rozvoje venkova 

 

 

 

 

I. ZADAVATEL:  Obec Nekoř 

     Nekoř č.p. 330 

     561 63 Nekoř 

zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Pomikálkem 

     IČ:   002 79 269 

      

 

II. POVĚŘENÁ OSOBA: FORENTA s.r.o. 

Na Bělisku 1229 

562 01 Ústí nad Orlicí 

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Šedou 

IČ:   25963082 

DIČ:   CZ25963082 

 

 

 

III. PREAMBULE 

Tato Výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky na 

dodavatele stavebních prací. Při zadání této zakázky není zadavatel povinen použít ustanovení zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon). Pokud se dále v textu 

vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se 

bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 

Při zadání veřejné zakázky tohoto rozsahu je zadavatel povinen použít PRAVIDLA, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2.Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen „Pravidla IV.1.2“) vydané pod Č.j.: 113618/2011-MZE-

14113, vydalo Ministerstvo zemědělství ČR. 

 

IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Název:  SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ  

Místo:  Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 

Druh:   Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma:   Veřejná zakázka malého rozsahu 

Charakteristika:   Stavební a montážní práce v rozsahu zadávací dokumentace 

Popis: Stavba spočívá ve vybudování oploceného a uzamykatelného areálu 

s přilehlou obslužnou komunikací a vnějšími odstavnými plochami. 
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V. TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Termín zahájení: říjen 2013 

Termín dokončení: 31. 5. 2014 

Místem plnění je obec Nekoř.  

 

VI. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
             název                       CPV                         měrná jednotka                          množství 

     stavební práce             45214200-2                    soubor činností                              1 

 

VII. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předpokládaná hodnota zakázky dle bodu IV. této výzvy je ve výši: 

1.664.000,- Kč bez DPH 

 

VIII.  OBSAH A FORMA NABÍDKY 

NABÍDKA 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 2 – Obchodní podmínky) podaný 

dodavatelem včetně oceněného výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.  

Nabídka musí dále obsahovat: 

 splnění požadavků výzvy a zadávací dokumentace 

 identifikační údaje uchazeče 

 podpis osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče 

PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky a nápisem NEOTVÍRAT. Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

 

IX.  LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Začátek:   počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky  

Konec:    15. 3. 2013 ve 12:00 hodin 

 

X. ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky je možno zaslat doporučeně poštou nebo podat osobně na adresu zadavatele: Obec Nekoř, 

Nekoř č.p. 330, 561 63 Nekoř. 

 

XI. PLATNOST NABÍDKY 
Dodavatel je svým návrhem smlouvy vázán do 31. 7. 2013. Dodavatel, jehož nabídka bude 

zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné 

smlouvy, nejpozději však do 30. 9. 2013. 

 

XII.   POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

NABÍDKOVÁ CENA 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby včetně 

daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 

stavby, včetně všech nákladů souvisejících. 

 

Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů budou uvedeny v české měně v členění na 

cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 
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POLOŽKOVÉ ROZPOČTY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a 

konstrukcí v elektronické formě. Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů 

předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotlivé ceny uvedené 

v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že 

nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být 

součástí nabídky uchazeče. 

 

XIII. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Každý dodavatel prokáže svoji kvalifikaci shodně  s „Pravidly IV.1.2“ a dle § 50 odst. 1 písm. a), b, d) 

zákona takto:  

 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 prokáže dodavatel způsobem 

dle § 62 odst. 2 zákona - čestným prohlášením (příloha č. 4) 

 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže dodavatel: 

- dle § 54 písm. a) výpisem z obchodního rejstříku, 

- dle § 54 písm. b) oprávněním k podnikání pokrývající celý předmět veřejné 

zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

- dle § 54 písm. d) dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo 

osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, rozsah dopravní stavby, v platném znění. Zadavatel upozorňuje, že 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo 

jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se na tuto osobu 

kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1, písm. i).  

 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel: 

odst. 3 písm. a) seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let včetně 

osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek (3 zakázky v oblasti výstavby sběrných dvorů 

nebo pozemních komunikací v hodnotě min. 800.000,- Kč bez DPH)  

 

Doklady budou předloženy v souladu s § 57 zákona v prosté kopii. 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, listiny ke kvalifikaci 

budou součástí nabídky.  

 

XIV.  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí 

zadávací dokumentace jsou: 

 textová část zadávací dokumentace 

 projektová dokumentace 

 výkaz výměr 

Zadávací dokumentace je dálkově přístupná, po vyžádání na elektronické adrese pověřeně osoby bude 

dodavatelům zaslána elektronickou poštou přístupová adresa. 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že 

je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem 

nebo technologií srovnatelnou. Tyto odkazy slouží projektantovi pouze pro přesnější stanovení 

požadovaného standardu jednotlivých výrobků, které budou dodány na stavbu. Zadavatel 

umožňuje pro plnění veřejné zakázky v souladu s § 44, odst. 9 zákona použití i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

XV. INFORMAČNÍ SCHŮZKA A PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ 

Uskuteční se dne 26. 2. 2013 od 10:00 hodin se srazem v sídle zadavatele. 

 



 

Strana 4 (celkem 4) 

 

 

 

XVI. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení 

bude rozhodující cena včetně daně z přidané hodnoty. Nejvýhodnější nabídkou, bude nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě 

jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení veřejné zakázky. Své rozhodnutí oznámí 

zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 

 

XVII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

1. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného 

dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však 

může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 

2. Součástí nabídky musí být rovněž prohlášení v souladu s § 68, odst. 3 zákona - příloha č. 4b 

zadávací dokumentace. 

3. Soutěž je možné zrušit, taktéž je možné odmítnout všechny předložené nabídky, a to vždy bez 

povinnosti sdělovat důvody takového rozhodnutí. 

4. Vztahy pro uskutečnění díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. 

5. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně. 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění veřejné zakázky v závislosti na nabídkové ceně 

a objemu finančních prostředků před zahájením i v průběhu stavby. 

7. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení i v případě, že nebude zadavateli z jakéhokoliv 

důvodu poskytnuta podpora v rámci Programu rozvoje venkova. 

8. Nesplnění některé z podmínek této výzvy může vést k vyloučení nabídky z výběrového řízení. 

 

XIX. INFORMACE 
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:  FORENTA s.r.o. 

Na Bělisku 1229 

562 01 Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba:      Ing. Zdeněk Šeda 

tel.: 603 159 435 

        e-mail: seda@forenta.cz 

Martin Buben 

        tel.: 773 664 804 

        e-mail: buben@forenta.cz 

 

 

 

V Ústí nad Orlicí dne 12. 2. 2013                            

 

 

 

     Ing. Zdeněk Šeda 

        


