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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Tato Výzva a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na provedení opravy 

hřbitovní zdi včetně budovy márnice v obci Seletice v rámci projektu „Oprava hřbitovní zdi v obci 

Seletice“. Realizace tohoto projektu je podpořena dotačního  programu Udržování a obnova kulturního 

dědictví venkova, podprogram 16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny . 

Zadavatel bude při výběrovém řízení postupovat dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

„Zákon“). 

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem dokumentů, 

údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky a nikoliv 

konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při 

zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 

ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

V případě, že se v zadávací dokumentaci (např. ve výkazu výměr) vyskytnou obchodní názvy 

konkrétních výrobků čí řešení, zadavatel upozorňuje uchazeče, v souladu s  § 44 odst. 11 zákona, že 

při tvorbě nabídky může použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků či řešení.  

 

2 IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Obec Seletice  
Seletice 139 
289 34 Rožďalovice 
IČ: 00640638 

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

Celková předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 615.000,-Kč. 

4 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky „Oprava hřbitovní zdi v obci Seletice“ je provedení opravy hřbitovní zdi včetně 

budovy márnice v obci Seletice. 

Upřesnění předmětu zakázky a požadované technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací 

dokumentace (Projektová dokumentace včetně výkazu výměr). 

 

Předpokládaný termín dodání je do 30. 8. 2016. 

 

CPV kód zakázky je: 

45000000 – 7 Stavební práce 

 

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejich příloh, bude ode dne uveřejnění Oznámení o zahájení 

zadávacího řízení, zveřejněna na profilu zadavatele:  

https://www.tenderarena.cz/profily/SELETICE 
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Dodatečné stavební práce a rozpočtová rezerva 

 

Zadavatel uhradí jen ty dodatečné stavební práce vztahující se k dílu, které odsouhlasí a které jsou  

objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů  a 

parametrů projektu... Při vzniku dodatečných stavebních prací vzniklých v průběhu realizace stavby bude  

postupováno v souladu se Zákonem, tj. § 23 Zákona. Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o 

dílo. 

 

5 POSKYTOVÁNÍ NETEXTOVÉ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

V souladu s § 48 odst. 2 zákona, části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu 

zadavatele, předá či odešle zadavatel uchazeči v otevřeném  řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení písemné žádosti uchazeče.  

Netextovou část zadávací dokumentace, která bude poskytnuta na základě adresné žádosti za poplatek 300 

Kč bez DPH, budou tvořit výkresy a situační plánky. (viz rovněž oznámení o zakázce). O netextovou část 

dokumentace je možné zažádat u administrátora veřejné zakázky, společnosti Anylopex plus s.r.o. na 

adrese:  

Anylopex plus s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

150 00, Praha 5 - Smíchov,  

nebo emailem na adrese pavel.sehnal@agenergy.cz, kontaktní osobou je Ing. Pavel Sehnal, jednatel, tel. 

+420 774 201 349. Částku lze uhradit na účet administrátora veřejné zakázky, společnosti Anylopex plus 

s.r.o. se  

sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha 5 - Smíchov, číslo účtu: 266110813/0300. 

6 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE 

6.1 Kvalifikační předpoklady 

a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1, zákona č.137/2006 Sb. 

V souladu s  § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,  

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločineck é 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 

podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde -li o právnickou 

osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává -li nabídku či 

žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

http://www.aggrant.cz|/
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předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vz tahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je -li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 

tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 

osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 

vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 

místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že maje tek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho  řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní poji štění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydli ště 

dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 

prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 

činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnos t dodavatele, 

vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu, 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech 

uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 

na finančním trhu. 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 

uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. 

 

b) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č.137/2006 Sb. 

http://www.aggrant.cz|/
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V souladu s  § 54 písm. a), b) a d) zákona profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který 

předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 

ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v  rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci , 

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím od bornou 

způsobilost zabezpečuje 

 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 

uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. 

 

c) Doložení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. 

Uchazeč prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením 

čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace.  

 

d) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. písm. a) 

V souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který 

předloží: 

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a  osvědčení objednatelů 

o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat 

cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 

stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením: 

1. seznamu realizovaných zakázek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 

5 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že 

uchazeč (dodavatel) v uvedeném období realizoval nejméně: 3 obdobné zakázky na stavební 

práce v hodnotě alespoň 300 tis. Kč bez DPH za každou zakázku. 

 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 

uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace.  

 

Uchazeč prokáže kvalifikaci vyplněním a podepsáním čestného prohlášení uvedeného 

v příloze č. 4 zadávací dokumentace. 

 

Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy předloží v  souladu s § 62 odst. 3 zákona: 

a) ve vztahu k Základním kvalifikačním předpokladům dle § 53 odst. 3 zákona 

- výpisu z evidence Rejstříku trestů každého člena statutárního orgánu a výpis z  rejstříku 

trestů právnické osoby. [odstavec 1 písm. a) a b)],  

http://www.aggrant.cz|/
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- potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti (nemá v evidenci daní zachyceny 

daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele) [odstavec 1 písm. f)], 

- potvrzení příslušného orgánu potvrzující, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele [odstavec 1 písm. 

h)]. 

 

b) ve vztahu k Profesním kvalifikačním předpokladům dle § 54 zákona  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v  rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje 

 

c) ve vztahu k Technickým kvalifikačním předpokladům dle § 56 odst. 3 zákona, písm. a) 

zákona 

- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, každá o objemu 

min. 300 tis. Kč bez DPH a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních 

prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 

musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů  

Splnění kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat také předložením výpisu  ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v   § 127 zákona nebo předložením 

certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek 

stanovených v  § 134 zákona, případně předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v   § 143 

zákona. 

 

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.  

 

6.2 Další podmínky pro prokázání kvalifikace 

Prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele  

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém 

případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53  odst. 1 

písm. j) zákona (čestné prohlášení) profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 

písm. a) zákona subdodavatelem (výpis z obchodního rejstříku včetně ověřovací doložky) a  

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
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oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 

prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.  

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení 

§ 54 písm. a) zákona. 

 

Prokazování splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů v souladu s ustanovením § 51 odst. 5 zákona 

povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) 

zákona a profesního kvalifikačního předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a) zákona v plném 

rozsahu. Splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni 

dodavatelé společně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli dle ustanovení § 51 

odst. 5 zákona, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 

kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou 

vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s 

veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po 

dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

 

Nabídka podaná zahraničním dodavatelem 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 

jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným 

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

zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel 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 dodavatele stanovena, učiní o 

této skutečnost čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel 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 dodavatel se sídlem, 

místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.  

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady 

ve slovenském jazyce. 

6.3 Doklady předkládané zadavateli před podpisem smlouvy 

Vítězný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím 

uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících 

splnění kvalifikace. V případě, že uchazeč tuto povinnost nesplní a doklady prokazující splnění 

kvalifikace nepředloží, považuje se tato skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.  

 

Všechny předložené dokladu musí být originály nebo úředně ověřené kopie zákonem stanovených či 

požadovaných dokladů s tím, že staří dokladů bude posuzováno dle § 57 odst. 2 ZVZ, dle kterého 
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doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být starší 90 dnů v případě zjednodušeného podlimitního řízení ke dni podání nabídky.  

6.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

 

Uchazeč v rámci své nabídky dokládá splnění základních, ekonomických a finančních a technických 

kvalifikačních předpokladů uchazeče předložením čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 

zadávací dokumentace. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být, dle  § 127 odst. 4 zákona, k  poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.  

Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů nesmí být, dle  § 143 odst. 4 zákona, starší 3 měsíců a  

musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.  

Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů musí, dle  § 134 odst. 1 zákona, 

obsahovat údaje, které jsou platné nejméně k  poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.  

 

Doklady, prokazujících splnění kvalifikace musí být v plném rozsahu zpracovány v písemné formě a 

v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském 

jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského  jazyka. Povinnost připojit 

k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na doklady ve slovenském 

jazyce. 

7 POŽADAVKY ZADAVATELE NA MINIMÁLNÍ OBSAH NÁVRHU 

SMLOUVY 

 

Součástí zadávací dokumentace je návrh Smlouvy o dílo. Uchazeč může měnit obsah návrhu smlouvy 

výhradně v místech určených pro doplnění a v hodnotách, které jsou předmětem hodnocení nabídky.  

 

Zadavatel připouští pouze úpravy návrhu smlouvy o dílo v místech označených slovním spojením 

„doplní uchazeč“, ostatní úpravy jsou nepřípustné a budou mít za důsledek vyloučení uchazeče ze 

zadávacího řízení. 

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněným zástupcem uchazeče.  

 

Vítězný uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 

„zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

a) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění 

předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a 

jakékoli další výdaje nutné pro realizaci veřejné zakázky. Nabídková cena je konečná a není 

přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.  
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b) Nabídková cena bude stanovena v českých korunách v členění: 

 - celková cena bez DPH 

 - sazba v % a výše DPH 

 - celková nabídková cena včetně DPH 

(Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.)  

 

Uchazeč vyplní příslušné ustanovení v KRYCÍM LISTU NABÍDKY v  části CENA. 

 

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky. Nabídková cena 

bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.  Cena bez DPH a bez rezervy bude vycházet z 

položkového rozpočtu díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu 

doplněním jednotlivých cen jednotlivých položek „slepého  rozpočtu“, který je součástí zadávací 

dokumentace. (Za správnost stanovení sazby DPH a výše rozpočtové rezervy nese odpovědnost 

uchazeč.)  Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do 

jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložené cenové nabídce. Jiná forma slevy z 

nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny) není přípustná.  

V případě, že nabídková cena bude stanovena u některé z  části předmětu plnění jako paušální 

odměna (hodinová, denní, měsíční), uvede uchazeč současně též maximální cenu za  tuto 

předmětnou část plnění. 

9 VYMEZENÍ PŘEDKLÁDANÉ NABÍDKY 

Nabídky budou podány v uzavřené obálce viditelně označené tímto heslem:  

Zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Oprava hřbitovní zdi v obci Seletice“, „Neotvírat“. 

 

Nabídky budou předloženy v následujícím členění: 

1. krycí list nabídky uchazeče - vyplněný a podepsaný (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace); 

2. podepsané čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle § 62 

odst. 3 zákona  - v rozsahu a formě požadované zákonem a touto zadávací dokumentací  (čestná 

prohlášení jsou součástí přílohy č.4  zadávací dokumentace); 

3. prohlášení dodavatele v souladu s  § 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona (součást přílohy č. 4 této 

zadávací dokumentace); 

4. návrh smlouvy o dílo - podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče  

(viz závazný vzor v příloze č. 3 zadávací dokumentace); 

5. oceněný výkaz výměr (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) 

6. seznam subdodavatelů - uvedení subdodavatelů a jejich identifikačních údajů nebo „čestného 

prohlášení“ o tom, že tuto veřejnou zakázku bude realizovat uchazeč sám bez využití 

subdodavatelů (dle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace). 

7. harmonogram prací - sestavený uchazečem, který bude respektovat uvedený nejzazší termín 

předání díla. Harmonogram bude sestaven dle výkazu výměr.  

8. nosič CD nebo flash disk - s naskenovanou kompletní nabídkou uchazeče ve formátu Portable 

Document Format – PDF 
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Nebude-li nabídka obsahovat některý z předešlých bodů, vyhrazuje si zadavatel právo vyřadit 

nabídku z výběrového řízení. 

 

Podmínky pro podání nabídek: 

a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, 

b) uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v  tomtéž 

zadávacím řízení, 

c) v případě podání nabídky sdružením uchazečů (společné nabídky), budou v  nabídce uvedeny 

identifikační údaje všech uchazečů. 

Varianty nabídky nejsou přípustné. 

 

Nabídka bude vyhotovena v jednom tištěném vyhotovení a naskenována (ve formátu Portable 

Document Format – PDF) v elektronické podobě na nosiči CD nebo flash disku v českém jazyce. 

 

10 MÍSTO A ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ NABÍDEK 

Nabídka bude považována za odevzdanou, pokud bude doručena poštou, osobně či kurýrem na 

adresu: 

Obec Seletice 
Seletice 139, Obec Seletice 

IČ: 00640638 

 

Osobní odevzdání nabídek je umožněn uchazečům v úřední dny a hodiny (pondělí 08:00 – 11:00 hod. 

a 13:30 – 15:00 hod., středa 08:00 – 11:00 hod. a 13:30 – 17:00 hod.). 

 

Pro výběrové řízení definuje zadavatel následující termíny:  

 27. 6. 2015, 11:00 h - Odevzdání kompletní nabídky 

 27. 6. 2015, 11:05 h - Otevírání obálek 

 27. 6. 2015, 12:00 h - Hodnocení nabídek 

 

Poskytování dodatečných informací 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (v elektronické podobě na email kontaktní 

osoby) dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena 

nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek . 

Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky zadavatel sdělí 

odpověď i se zněním původního dotazu všem známým uchazečům nejpozději do 3 pracovních dnů 

po doručení žádosti o dodatečné informace. 

Pokud zadavatel na základě dodatečných informací doplní, upřesní nebo změní obsah zadávací 

dokumentace včetně všech jejich příloh, je uchazeč povinen toto upřesnění, doplnění či tuto změnu, 

oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odst. 2 zákona), 

zahrnout do své nabídky. 
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Doplňující informace k nadlimitní veřejné zakázce je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky 

na následujícím kontaktu: 

 ANYLOPEX PLUS s.r.o. Janáčkovo nábřeží 1153/13, 

  Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00 

kontaktní osoba: Ing. Pavel Sehnal, jednatel 

mobil:  +420 774 201 349 

e-mail: pavel.sehnal@agenergy.cz 

 

Nabídky je možné podávat pouze v listinné podobě zpracované v českém jazyce.  

 

Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je sídlo zadavatele zakázky:  

 

Obec Seletice 

Seletice 139, Obec Seletice 

IČ: 00640638 

11 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY 

Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky podle kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

 

V případě, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, 

vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a 

posoudí-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena.  

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle stanoveného 

hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

 

12 ZADÁVACÍ LHŮTA 

Tato lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou se 

rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídk a byla vybrána 

jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů.  

 

13 PRÁVA ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- zrušit veřejnou zakázku v souladu s § 84 zákona, 

- neplatit uchazečům vzniklé náklady, 

- nevracet uchazečům nabídky, 

- vyloučit uchazeče z veřejné zakázky při nesplnění jakékoli podmínky uvedené v  zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách či při podání neúplné nabídky.  
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14 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace vč. výkazu výměr 

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení 

Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů 

 

 

V Seleticích dne 10. 6. 2016 

 

 

……………………........………… 

                                                                       Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 
 

                                                                        Starosta obce Seletice 
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