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  VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
k veřejné zakázce malého rozsahu  

  

 

 

 

 

 

 

 

Název veřejné zakázky  Nové veřejné osvětlení v obci Všestudy 

  
 

 

 

 

  

ČÁST I. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 

Název veřejného zadavatele  Obec Všestudy 

Sídlo zadavatele  Všestudy 40, 431 11 Všestudy 

IČ zadavatele  00673331 

Právní forma zadavatele  801 - Obec  

Zastoupen  Miloslav Čermák, starosta obce  

 

 

ČÁST II. 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 

2.1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vybudování nového osvětlení v obci v počtu 11 ks    
        na stožárech K 5,5 – 133/89/60 bez výložníku. Stožáry budou vybavené pojistkovou svorkovnicí.  
        Základy nových stožárů budou umístěny v zeleni. Rozmístění stožárů je rovnoměrné s roztečí  
        42 m dle výpočtu osvětlení. 
 
        Činnosti na předmětu zakázky budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované  
        společností ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o. (Dukelská 5692, 430 01 Chomutov IČ: 05362601)  
         – viz příloha č. 5. Specifikace prací předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 – Slepý  
         výkaz výměr. Podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou dále uvedeny v příloze č. 2 –  
         Obchodní podmínky, návrh mlouvy. 
 

2.2.   Místem plnění je obec Všestudy p. p. č. 10/1, 220/1, 204/1, k. ú. Všestudy.  

 

2.3.   Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě se starostou obce, panem Miloslavem  

          Čermákem, na tel.: +420 731 000 888 nebo na emailu info@vsestudy.eu.   

 

2.4.   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 539.000,-- Kč bez DPH.  

 

2.5.   Realizace předmětu veřejné zakázky bude do termínu: 31. prosince 2022.  

 

2.6.  Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

         pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  
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2.7.  Pokud jsou v zadávacích podmínkách obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní 

jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních 

materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty 

a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a 

zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného, nebo kvalitnějšího řešení.  

 

2.8      Dodavatel bere na vědomí, že předmět zakázky bude spolufinancován z Programu obnovy  
            venkova Ústeckého kraje na rok 2022.  
            
            Zadavatel byl úspěšný také při získání dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje 
            venkova Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cílem akce je provedení opravy MK  
            na p. č. 220/5 k. ú. Všestudy. 
             
            Zadavatel si tímto stanovuje podmínku koordinace stavby s vítězným dodavatelem veřejné  
            zakázky malého rozsahu na akci „Obnova MK 1c Všestudy“. 

 

 

 

ČÁST III. 

PODÁNÍ NABÍDKY 
 

3.1.  Lhůta pro doručení nabídky: do 30. srpna 2022 do 15:00 hod. (Rozhodující je datum přijetí 

nabídky, nikoliv datum odeslání).  

3.2.  Místo pro doručení nabídky (osobní či poštou):   

Obec Všestudy 

Všestudy č. p. 40 

431 11 Všestudy 

3.3.      Osobní doručení je možné na podatelnu zadavatele v úřední hodiny – Úterý: 8.00 -  

15.00 a 18.00 - 19.00 hodin, pátek 8.00 – 15.00. V jiný den po telefonické dohodě s pracovníky 

obecního úřadu. 

3.4.      Způsob doručení nabídky: V uzavřené zabezpečené obálce do výše uvedeného místa pro  

             doručení nabídky. Obálka bude označena štítkem:  

 

Veřejná zakázka  

Nové veřejné osvětlení v obci Všestudy  

NEOTVÍRAT  
 

Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení dodavatele a adresa pro případné 

zaslání oznámení o pozdním podání nabídky.   
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ČÁST IV. 

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 
 

4.1.      Dodavatel k prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů v nabídce          

             předloží:  

a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad o splnění profesní 

způsobilosti dle předchozí věty musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 

nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.  

b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.  

4.2.      Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích.  

4.3      Dodavatel k prokázání základních kvalifikačních předpokladů v nabídce předloží originál  
            čestného prohlášení: 

• Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  
s předmětem podnikání. 

• Vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

• Dodavatel není v likvidaci 
 

ČÁST V. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 
 

Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 2 této Výzvy.  

ČÁST VI. 

POŽADAVKY NA VARIANTY 
 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

ČÁST VII. 

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

7.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.  

7.2. Nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně 

z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (DPH dle aktuální sazby) a celková nabídková cena 

včetně DPH.  
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7.3. Nabídková cena celkem ve výše zmíněné skladbě bude uvedena i na krycím listu nabídky - viz 

příloha č. 1 této Výzvy. Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k podání nabídky, 

nebo jinou dokumentací obsahující vymezení předmětu zakázky.  

7.4. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné 

zakázky.   

7.5. Předpokládaná hodnota je 539.000,-- Kč bez DPH.   

 

ČÁST VIII. 

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

8.1.   Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, 

sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, 

telefon, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) – viz příloha č. 1 této Výzvy.  

8.2.    Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za účastníka. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky 

dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat text výzvy k 

podání nabídky, nebo jiné dokumenty obsahující vymezení předmětu zakázky. Písemný návrh 

smlouvy musí plně akceptovat text obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 této Výzvy, a 

nelze se od nich odchýlit (dodavatel pouze vyplní vyznačené části návrhu smlouvy - obchodních 

podmínek či dle poznámek a pouze v jejich rozsahu návrh smlouvy vhodně upraví). Údaje 

uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V 

případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.  

8.3.  Nabídka bude předložena v českém jazyce.  

8.4.   Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. 

Zadavatel doporučuje nabídku účastníka zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s 

jednotlivými listy.  

8.5.   Zadavatel doporučuje (nepovinně) účastníkům ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů:  

• Krycí list nabídky – viz příloha č. 1  

• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán  

• Doklad o oprávnění k podnikání  

• Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka včetně přílohy – viz 
příloha č. 2  

• Výkaz výměr – viz příloha č. 3 

• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

• Ostatní dokumenty dle zvážení dodavatele 
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 ČÁST IX. 

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 
 

9.1.   Základním kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena. 

9.2    Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše vč. DPH, která bude uvedena v návrhu 

smlouvy (článek IV. odst. 1.).  
 

ČÁST X. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

10.1. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v tomto řízení.  

10.2. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 30. srpna 2022 v 18:30 hodin na adrese sídla 

zadavatele – Obecní úřad Všestudy, Všestudy č. p. 40, 431 11  Všestudy.   

10.3. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo:  

• požádat o objasnění předložených údajů, dokladů, nebo doplnění dalších nebo 

chybějících údajů, dokladů,  

• zakázku kdykoliv před uzavřením smlouvy zrušit.  

10.4. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

ČÁST XI. 

PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1:  Krycí list nabídky  

Příloha č. 2:  Obchodní podmínky  

Příloha č. 3:  Výkaz výměr  

Příloha č. 4: Čestné prohlášení Zadavatele 

Příloha č. 5: Projektová dokumentace 

 

  

Ve Všestudech dne 10. srpna 2022  

  

 

                                                                                                                                 ..........................................  

                                                                                                                                  Miloslav Čermák, starosta 
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