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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 

KVALIFIKACE VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 

 

 „Oprava místní komunikace Ke Kaménce v obci Louňovice“  

 

Vážený dodavateli, 

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava místní komunikace Ke Kaménce v obci 

Louňovice“ (dále jen: „Výzva“) v souladu § 27 a dle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“). 

Tato veřejná zakázka neprobíhá v režimu zákona, protože se jedná o veřejnou zakázku 

malého rozsahu (§ 27 zákona), kdy předpokládaná hodnota předmětu zakázky je nižší než 

6 000 000 Kč bez DPH.  

V souladu s ustanovením § 6 a s odvoláním na § 31 zákona níže uvedený veřejný zadavatel 

(dále jen: „zadavatel“) v tomto výběrovém řízení vyzývá neomezený okruh zájemců 

k předložení nabídky na uvedenou veřejnou zakázku prostřednictvím zveřejnění na profilu 

zadavatele, dostupného na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-lounovice a dále 

odesláním výzvy a zadávací dokumentace vybranému okruhu dodavatelů. 

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona. 

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 

obsahově. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. 

Zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou pro účastníky závazné. Podáním 

nabídky do výběrového řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky.  

Uchazeči jsou povinni před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, 

specifikace a termíny obsažené ve výzvě a zadávací dokumentaci a řídit se jimi. 

 

Tato Výzva využívá tyto pojmy: 
POJEM VYSVĚTLENÍ POJMU 

Dodavatel fyzická nebo právnická osoba, která je schopna poskytnout požadované 

stavební práce 

Účastník dodavatel vyzvaný zadavatelem k prokázání kvalifikace a k podání jeho 

nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky (VZ), který ve stanovené lhůtě 

podal nabídku 

kvalifikace  způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, kterou dodavatel prokazuje 

způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele 

zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a popisů 

k vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 

zpracování nabídky 

zadávací podmínky veškeré požadavky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě, zadávací 

dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k sestavení nabídky, 

k průběhu poptávky nebo k sestavení návrhu smlouvy 

Nabídka je souborem dokumentů, listin a údajů sestaveným účastníkem dle zadávacích 

podmínek obsahujících zejména vlastní nabídku účastníka k plnění předmětu 

veřejné zakázky a případně prokázání splnění kvalifikace 

zadávací lhůta doba vymezená datem, do kdy je účastník vázán obsahem své nabídky k plnění 

předmětu veřejné zakázky 
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1. Idetifikační údaje zadavatele: 

Zadavatel:    obec Louňovice 

Sídlo zadavatele:   Horní náves 6, 251 62 Louňovice 

IČ zadavatele:   00240435 

Zadavatele zastupuje:  Ing. Josef Řehák, starosta obce 

E-mail:    obec@lounovice.cz 

Telefon:     +420 323 660 205 
Profil zadavatele:   https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-lounovice 

 

1.1. Kontaktní osoba k průběhu výběrového řízení: 

Ing. Marika Samcová, projektová manažerka 

e-mail: samcova@lka.cz, tel: + 420 773 997 318 

 

1.2. Podmínky ke korespondenci: 

Zadavatel či jeho pověřená osoba ke komunikaci s účastníky maximálně využije 

elektronických prostředků ve formě zpráv doručených prostřednictvím elektronické pošty (e-

mailových zpráv), pokud to povaha a rozsah dokumentů bude umožňovat. Účastník je 

povinen, pokud tyto prostředky má zřízeny, tyto udržovat v provozuschopném stavu a 

zabezpečit bezproblémový a včasný příjem a zpracování těchto zpráv adresovaných 

dodavateli. V opačném případě zadavatel nemůže ručit za újmu způsobenou účastníku 

z těchto příčin a v těchto případech. 

 

Adresa pro doručování nabídek: 

Obecní úřad Louňovice 

Horní náves 6 

251 62 Louňovice 

 

1.3. Veřejná zakázka je spolufinancována dotací 

Zadavatel informuje, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná 

z finančních zdrojů Středočeského kraje. Zadavatel dále informuje, že účinnost Smlouvy o 

dílo a splatnost faktur je závislá na převodu peněžních prostředků poskytovatelem dotace 

zadavateli.  

V případě poskytnuté dotace je dodavatel povinen dodržet a postupovat dle zákona 

č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních 

oprávnění. Dodavatel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly 

porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro 

žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o 

poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů.  

Dodavatel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem-objednatelem díla postupovat tak, 

aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající 

pro něj jako příjemce dotace. 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Název veřejné zakázky: „Oprava místní komunikace Ke Kaménce v obci Louňovice“ 

 

2.1. Projektový záměr 

Záměrem zadavatele je oprava místní komunikace v obci Louňovice. Stavba bude realizovaná 

na území obce Louňovice v zastavěném území ve veřejně přístupném prostoru.  

 

2.2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace v obci Louňovice. Konkrétně se 

jedná o opravu komunikace v ulici Ke Kaménce v šířce 5 metrů a délce 182 metrů v úseku od 

ulice Dubová k ulici Ke Studánce.  

Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 5 této Výzvy a 

Zadávací dokumentace. Zadavatel vyzývá k předložení nabídky na stavební práce dle 

přílohy č. 5 Projektová dokumentace. 

 

2.3. Projektová dokumentace 

Projektant Ing. Jiří Sobol, ČKAIT 0011439 

 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Zadavatelem byla na základě položkového rozpočtu oceněného autorizovaným projektantem 

stanovena předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na 1 790 000,- Kč bez DPH.  

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

 

4.1. Místo plnění veřejné zakázky 

Obec Louňovice, na pozemcích par. č. st. 490/3 

 

Předpokládaný termín zahájení prací na realizaci této zakázky: na základě výzvy zadavatele 

po podpisu Smlouvy o dílo. 

 

4.2. Doba plnění veřejné zakázky 

Termín plnění: do 31.10.2020 

 

Plněním se rozumí den, kdy bude stavba protokolárně předána dodavatelem a převzata 

zadavatelem (objednatelem díla). Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před 

tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni. Doba pro provedení stavby 

počíná běžet dnem podpisu smlouvy a končí dnem protokolárního předání a převzetí služby. 

 

5. Podmínky pro podání nabídek a otevírání obálek: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě a v listinné podobě. Nabídka 

bude vyhotovena a podána v jednom originále a v jedné kopii. Příslušné vyhotovení nabídky 

bude poté na vrchní straně jasně a viditelně označeno: „ORIGINÁL“ a „KOPIE“. Nabídka 

bude posuzována a hodnocena dle vyhotovení nabídky „ORIGINÁL“. Provedení nabídky 

„KOPIE“ není povinnou součástí nabídky, ale pouze doporučenou, při absenci této kopie 

nabídky nebude toto důvodem k vyřazení nabídky. 

Nabídka v originálním vyhotovení a kopii (včetně dokladů a údajů prokazujících splnění 

kvalifikace účastníka a dalších dokladů a údajů dle požadavků zadavatele) bude zabezpečena 

proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky (svázána) a vložena do obálky zabezpečené tak, 

aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním obálek. Tato obálka bude jasně a 
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viditelně označena obchodním názvem a adresou účastníka i zadavatele a dále bude obálka 

označena nápisem: 

NEOTEVÍRAT – NABÍDKA: „Oprava místní komunikace Ke Kaménce v obci 

Louňovice“. 

Na přelepu bude obálka podepsaná zástupcem/zástupci účastníka. Tato obálka bude po jejím 

podání účastníkem zadavatelem zaevidována a očíslována. 

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém 

řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 

výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

 

5.1. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 4. 6. 2020 do 8:30 hod. 

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně na sídlo zadavatele ve výše uvedené lhůtě. Pro 

osobní předání je nutné zadavatele předem kontaktovat. 

 

Úřední hodiny: 

Po: 8:00 – 18:00 

St: 8:00 – 18:00 

Pá: 8:00 – 12:00 

 

Otevírání obálek i další jednání komise bude probíhat neveřejně. Otevírání obálek proběhne 

dne 4. 6. 2020 od 8:45 hod na adrese zadavatele. 

Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek nebo v řádně neuzavřené či porušené obálce, 

nebudou do výběrového řízení přijaty.  

 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

Vyzvaný účastník je povinen prokázat splnění:  

 

6.1. Základní způsobilosti  

Předložením čestného prohlášení, ze kterého vyplývá, že dodavatel 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin 

obchodování s lidmi; trestné činy proti majetku – podvod, úvěrový podvod, dotační 

podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti; trestné činy hospodářské – zneužití 

informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné 

zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při 

veřejné soutěže, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské 

unie; trestné činy obecně nebezpečné; trestné činy proti ČR, cizímu státu a 

mezinárodní organizaci; trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných – trestné činy 

proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních 

osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci; nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla dodavatele; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek; 

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

na penále na veřejné zdravotní pojištění; 
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d) nemá 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) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele; 

 

Splnění výše uvedené základní způsobilosti prokáže dodavatel pro tuto zakázku předložením 

originálu čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou. Z obsahu čestného prohlášení 

musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou 

zadavatelem. Vzor tohoto prohlášení je obsažen v této Výzvě jako její příloha č. 2. 

 

6.2. Profesní způsobilosti 

Prokáže dodavatel předložením: 

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

(např. živnostenský rejstřík), pokud je v ní zapsán  

- dokladem o oprávnění k podnikání - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 

6.3. Technická kvalifikace 

Prokáže dodavatel čestným prohlášením o realizovaných zakázkách obdobného charakteru: 

Účastník doloží čestným prohlášením a případně potvrzením objednatele zakázky, že 

v uplynulých 5 letech realizoval alespoň 3 zakázky obdobného charakteru a rozsahu jako je 

předmět a rozsah této zakázky, tj. oprava místní komunikace. Vzor tohoto prohlášení je 

obsažen v této Výzvě jako její příloha č. 3. 

 

6.4. Obecné požadavky k prokázání splnění kvalifikace: 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. K prokázání kvalifikace 

dostačují kopie přislušných dokumentů (výjma čestných prohlášení). Doklady prokazující 

splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nesmějí být 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců. 

 

7.  Kritéria pro hodnocení nabídek: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky a hodnocení nabídek provede 

hodnotící komise dle: nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

K hodnocení nabídek v tomto hodnotícím kritériu bude komisí využit údaj o nabídkové ceně 

z Krycího listu nabídky dle Přílohy č. 1 této Výzvy a návrhu smlouvy o dílo, který musí být 

ve shodě s údaji uvedenými o nabídkové ceně v dalších částech nabídky. 

 

8. Obchodní podmínky: 

Objednatel nebude poskytovat zálohy, celková smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem 

dle skutečného postupu provedení díla. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena  na 30 

kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

Zhotovitel vloží do nabídky návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4), kde vyplní své indentifikační 

údaje a nabídkovou cenu. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat 

jménem či za účastníka. Účastník není oprávněn měnit jednotlivá ustanovení návrhu 

smlouvy o dílo. Účástník v návrhu smlouvy o dílo vyplní pouze žlutě označená místa. 

 

9. Požadavek na zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude stanovena v členění cena bez DPH, DPH a nabídková cena celkem a to 

výhradně v Kč. Účastník pro tento požadavek vyplní Přílohu č. 6 Položkový rozpočet. 
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Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy i nabídková cena, zahrnuje všechny služby, 

včetně všech vedlejších nákladů, tj. všechny náklady na zhotovení díla vymezené 

v podmínkách výběrového řízení. 

 

10. Platební podmínky: 

Cena bude zaplacena na základě vystaveného účetního dokladu - faktury, která bude mít 

veškeré předepsané náležitosti (označení dodavatele a objednatele a jejich adresy, IČ, DIČ, 

číslo smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, 

fakturovanou částku s vyčíslením DPH, a bude zde uveden název zakázky). Faktura bude mít 

splatnost 30 dní. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je 

zadavatel oprávněn ji vrátit a lhůta splatnosti počíná běžet vystavením nové faktury. Faktura 

musí být označena registračním číslem projektu. 

 

11. Požadavek na varianty nabídky či dílčí plnění: 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek či dílčí plnění předmětu veřejné zakázky. 

 

12. Další informace a požadavky na realizaci zakázky: 

 

Zadavatel si pro toto výběrové řízení vyhrazuje práva: 

• v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky,  

• zrušit výběrové řízení v celém jeho průběhu bez udání důvodu, 

• ověřit, popřípadě požadovat na účastnících upřesnění informací deklarovaných v 

jejich nabídkách, ověřit si údaje o účastnících a jimi realizovaných zakázkách a ověřit 

si údaje deklarované účastníky k prokázání jejich kvalifikace, 

• uzavřít smlouvu s účastníkem v dalším pořadí dle výsledku hodnocení nabídek, pokud 

odmítne uzavřít smlouvu účastník umístěný v prvním pořadí, 

• z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového řízení nevracet účastníkům 

jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci, 

• v průběhu realizace díla jednostranně odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, pokud 

bude zjištěno, že dodavatel uvedl či předložil nepravdivé údaje ve své nabídce, 

• odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a od zahájení plnění předmětu veřejné zakázky, 

pokud zadavatel nezíská dotaci pro tuto veřejnou zakázku. 

 

13. Informace o možnosti požadovat dodatečné informace: 

Dodatečné informace a dotazy je možné zasílat elektronicky na adresu kontaktní osoby ve 

formě e-mailové zprávy doručené Ing. Marice Samcové, nejpozději do 29.5.2020 

do 8:30 hodin na e-mail: samcova@lka.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek 

nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

Zadavatel nebude organizovat společnou prohlídku místa plnění.  

 

14. Požadovaná struktura nabídky: 

Účastník předloží nabídku v tomto obsahu a členění: 

 

A) Krycí list nabídky vypracovaný dle přílohy č. 1 této Výzvy. 

 

B) Kvalifikace 

Účastník předloží tyto doklady k prokázání splnění kvalifikace: 

- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle přílohy č. 2 Výzvy 

about:blank
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- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence 

- příslušné oprávnění k podnikání na stavební práce 

- čestné prohlášení o obdobných zakázkách dle přílohy č. 3 Výzvy 

 

C) Vlastní cenová nabídka 

Účastník předloží vyplněnou Přílohu č. 6 Položkový rozpočet. 

 

D) Návrh Smlouvy o dílo 

V této části nabídky účastník předloží Návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán 

oprávněnou osobou účastníka jednat za nebo jménem účastníka a případně otiskem razítka 

účastníka. Do návrhu smlouvy o dílo budou účastnákem doplněny identifikační údaje, 

nabídková cena – žlutě označená místa. Návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 4 této Výzvy. 

 

E) Případné další relevantní informace účastníka 

Informace, které účastník považuje za významné a nejsou obsaženy v předchozích bodech.  

 

 

 

 

 

 

 

V Louňovicích, dne 19. 5. 2020 

 

 

 

……………………….. 

Ing. Josef Řehák 

starosta obce Louňovice 

 

 

 

Příloha č.1: Krycí list 

Příloha č.2: Čestné prohlášení 

Příloha č.3: Seznam obdobných zakázek 

Příloha č.4: Návrh Smlouvy o dílo 

Příloha č.5: Projektová dokumentace 

Příloha č.6: Položkový rozpočet 
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