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          VŠESTUDY 

 
 

Zadávací dokumentace 
k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona  

č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách  
 
Obec Všestudy vyzývá tímto uchazeče k předložení nabídky na stavební práce: 
 

„Oprava MK 6c ve Všestudech“ 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Zadavatel:  
Název:    Obec Všestudy 
Sídlo:    Všestudy 40, 431 11 Všestudy                   
Zastoupena:   Miloslavem Čermákem, starostou obce  
IČ:     00673331 
 
 
 
1  Vymezení předmětu zadávané zakázky: 
Předmětem projektu je oprava místní komunikace v obci Všestudy (okres Chomutov) na parcelním 
čísle 211/1, 92/1 a 92/2 katastrálního území Všestudy. V současné době je povrch komunikace starý a 
poškozený lokálními výtluky. Povrch nevyhovuje požadavkům na dopravní obslužnost obce. Stávající 
kryt komunikace bude odfrézován, očištěn, proveden postřik živičný spojovací, vyrovnávka a finální 
asfaltový povrch. Předpokládaný rozsah prací je uveden v přiloženém výkazu výměr akce.  
Bude opravena místní komunikace v rozsahu 2662m2, která je zanesena do pasportu místních 
komunikací obce pod identifikačním číslem 6c. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3.900.000,- Kč bez DPH (4.719.000,- Kč vč. DPH). 
 
 
2  Obchodní podmínky:  

Stavební práce budou realizovány na základě písemné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 3). 

Platba nebo platby budou probíhat na základě dodavatelem vystavených a odběratelem 
odsouhlasených faktur, po realizaci celého díla.  
 
Uchazeč bere na vědomí, že předmět zakázky bude spolufinancován z Programu obnovy a rozvoje 
venkova Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2019. Termín dokončení je maximální a nebude možné 
jej s ohledem na čerpání dotace měnit.   
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3  Technické podmínky:  

Stavba bude prováděna dle schválených technologických postupů a v souladu s právními a 
technickými normami platnými v ČR. Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití v České 
republice - ES – prohlášení o shodě (Prokázání při předání díla). 
V rámci přípravy a provádění stavby je zhotovitel dále povinen zajistit: 

• v celém průběhu stavby možnost příjezdu vozidel zdravotní a hasičské záchranné služby k 
objektům,  

• vést na stavbě průběžně stavební deník v souladu s platnými předpisy,  

• přijmout opatření k zamezení vzniku škod v důsledku provádění stavby na majetku třetích 
osob, případné vzniklé škody neprodleně oznámit objednateli a škody vypořádat vlastními 
silami a na vlastní náklady 

Případné obchodní názvy výrobků a systémů uvedených v zadávací dokumentaci jsou pouze orientační 
a lze je nahradit adekvátními výrobky se stejnými, popřípadě lepšími vlastnostmi. 
 
 
4  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude zpracována dle výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je součástí 
zadávací dokumentace. Jelikož se jedná o opravy stávajících komunikací, projektová dokumentace 
nebyla zpracována. Celková cena díla bude zahrnovat veškeré náklady spojené s prováděním prací, 
náklady na vybudování zařízení staveniště, na dopravu, energie, přechodné dopravní značení, uvedení 
okolních pozemků do původního stavu. Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky 
provede osobní obhlídku místa stavby, seznámí se stávajícím stavem a s místními podmínkami na 
staveništi a veškeré takto zjištěné skutečnosti zohlední ve své nabídce. 
Nabídková cena bude uvedena v Kč.  
V nabídce bude uvedena cena bez DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH.  
Lze akceptovat pouze jednu nabídnutou cenu. Variantní řešení se proto nepřipouští. 
 
 
5  Profesní kvalifikační předpoklady: 
 Součástí nabídky musí být kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu či jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Doklad musí prokazovat oprávnění k podnikání 
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Plně postačí běžná kopie tohoto dokumentu. 
 
 
6  Základní kvalifikační předpoklady: 
       -     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 
 
Splnění těchto předpokladů prokazuje uchazeč originálem čestného prohlášení. 
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7  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, která bude viditelně označena nápisem „Výběrové 

řízení  -  Oprava MK 6c ve Všestudech -  neotvírat“. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje 
uchazeče (adresa, razítko apod.) 

Nabídka bude zpracována dle poskytnutého výkazu výměr. Bude uvedena jedna nabídková 
cena za kompletní dílo. Uchazeč ve své nabídce uvede dobu potřebnou pro provedení stavebních 
prací, přičemž zadavatel předpokládá provedení stavebních prací v době od 09/2019 do max. 30. 10. 
2019. Doba plnění bude uvedena počtem kalendářních dnů. 
 Nepřipouští se variantní řešení nabídky. Uchazeč může nabídnout jen jedno řešení stavby 
s jednou cenou.  
 Nabídka musí obsahovat kvalifikační předpoklady uvedené ve výzvě a musí být podepsána 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Nabídky budou posouzeny z hlediska úplnosti kvalifikačních předpokladů. Při nesplnění 
jednoho nebo více kritérií bude nabídka z výběrového řízení vyloučena. 
 
 
8  Způsob hodnocení nabídek: 
 Jediným kritériem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny vč. DPH. Bude vybrán uchazeč 
s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen bude jako vítězná stanovena nabídka 
uchazeče, který podal svou nabídku dříve. 
 
 
9 Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Nabídky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 13. 9. 2019 do 15:00 hodin.   
Místem pro podání nabídek je adresa: 
Obecní úřad Všestudy  
Všestudy 40, 431 11 Všestudy                   
Kontaktní osoba: Miloslav Čermák – starosta tel. +420 731 000 888 

 
 
10 Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoli v jejím průběhu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.  
 
 
11 Přílohy 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Výkaz výměr 
Příloha č. 3 – Návrh SOD 
 
 
Ve Všestudech dne 2. 9. 2019 
 
 
 
                                 Miloslav Čermák 

                           starosta 


