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1.1 Tato Výzva k podání nabídek je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků 
zadávacího řízení (dodavatelů) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen zákon).  

1.2 Písemnou výzvu zadavatel zveřejnil v souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona. 
 
 
 
 

2. Specifikace veřejné zakázky 
 

2.1 Obsah předmětu veřejné zakázky: 
 

Předmětem stavby je realizace komunikace pro pěší podél silnice III/4724, ul. Michálkovická 
v Rychvaldě.  SO – 102 - úsek č.2 – křižovatka s ul. Mysliveckou – křižovatka s ul. 1. Máje. 
SO – 103 úsek č.3 – křižovatka s ul. 1. Máje - parcela č. 4381/4 k. ú. Rychvald. Celková délka 
obou navrhovaných úseků chodníku je cca. 615 m., a to vše v rozsahu a za podmínek dle 
projektové dokumentace zpracované projektantkou Ing. Idou Macháčkovou, evidenční číslo 
autorizované osoby ČKAIT 1102714 a dále dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele 
výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh. 

 
 

 Další podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Podrobných podmínkách 
zadávací dokumentace. 

 
 
 

3. Informace k zadávací dokumentaci 
 

3.1 Obecné informace: 
 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace, v přílohách ZD a 
ve vysvětleních ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění 
veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník ZŘ povinen plně a bezvýhradně respektovat při 
zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování všech požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, v přílohách ZD a ve vysvětleních ZD 
bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s výsledkem možného vyloučení 
účastníka ZŘ z další účasti v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je v plném rozsahu 
uveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297615. 
 
 Zadavatel umožňuje vyzvednutí kompletní zadávací dokumentace. Písemnou žádost o 
poskytnutí zadávací dokumentace je možno zaslat na e-mailovou adresu 
marie.konvicna@unitender.cz. 
 

 Zadavatel odešle či předá zadávací dokumentaci nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení písemné žádosti dodavatele. 

 Zadávací dokumentaci si dodavatelé mohou vyzvednout osobně v pracovní dny od 8:30 
do 15:00 hod. s časovým omezením v den podání nabídek nebo jim bude zaslána mailem 
či dobírkou.  

 

Za poskytnutí zadávací dokumentace mailem není požadována úhrada. 

Za poskytnutí zadávací dokumentace na CD je požadována úhrada nákladů ve výši 50,- Kč 
bez DPH. Zadávací dokumentace bude poskytována v elektronické podobě na CD. Zadávací 
dokumentace bude poskytnuta buď osobně na určené adrese a při převzetí dokumentace 
uhradí dodavatel stanovenou cenu v hotovosti oproti daňovému dokladu nebo bude zaslána 
dobírkou na adresu uvedenou dodavatelem v jeho žádosti o poskytnutí zadávací 
dokumentace s navýšením nákladů o 150,- Kč bez DPH za balné a poštovné.  

Způsob vyzvednutí upřesní dodavatel v žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace. 
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4. Podání nabídek 
 

4.1 Obecné informace a požadavky: 
 

4.1.1 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen 1 nabídku. 

4.1.2 Nabídky budou podány: 

 v listinné podobě ve formátu A4 (neplatí např. pro harmonogram výstavby, je-li v zadávací 
dokumentaci požadován) 

 ve dvou vyhotoveních, originál + kopie  

 v českém jazyce 

 výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů 

 v řádně označené a uzavřené neprůhledné obálce – viz bod 6.2 výzvy 

 nabídka musí být podepsána účastníkem ZŘ či statutárním orgánem účastníka ZŘ 
v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či 
osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém 
případě součástí nabídky).                            

 

4.1.3 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

4.1.4 Zadavatel v souladu s ust. § 107 odst. 5 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení (dále jen 
„účastník ZŘ“ nebo „dodavatel“), který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými 
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník ZŘ 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

4.1.5 Nabídku nelze podat pouze na dílčí část.  

4.1.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

4.1.7 Podmínky pro dokládání dokladů do nabídky – viz bod 10.1 a 15.1 ZD. 

4.1.8 Způsob zpracování a uspořádání nabídek – viz bod 16 ZD. 
 
 
4.2 Označení obálek s nabídkami: 
 

 Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené názvem zadavatele a 
nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické 
v Rychvaldě – úsek 2 a 3  - NEOTEVÍRAT“.  

 Zadavatel doporučuje obálky s nabídkou na zadní straně na uzavření opatřit razítkem a 
podpisem odpovědného zástupce účastníka ZŘ.  

 Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa a název účastníka ZŘ. 
 

 
4.3 Lhůta pro podání nabídky: 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.10.2017 v 10,00 hod.  
Nabídky, které nebudou zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídky nebo 
způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, se nepovažují dle ust. § 28 odst. 2 
zákona za podané a v průběhu ZŘ k nim nebude přihlíženo; nabídka bude vrácena 
dodavateli na adresu uvedenou na obálce s nabídkou.                                                         
Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to v pondělí a středu od 8:00 – 11:30, 
12:30 – 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 8:00 – 11:30, 12:30 – 14 hod. a v pátek od 8:00 – 
11:30 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek uvedené výše. 
 
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Město Rychvald. 
V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem, tzn.  
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald. 
 
 

4.4 Adresa pro podávání nabídky: 
 

Osobní doručení i doručení poštou – doporučená zásilka: 
Město Rychvald      
Orlovská 678      
735 32  Rychvald       
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Kontaktní osoba: podatelna MěÚ Rychvald 
 

Další podrobnosti k podání nabídek a jejich otevírání jsou uvedeny v Podrobných podmínkách 
zadávací dokumentace. 

 
 

5. Prohlídka místa plnění  

 Prohlídka plnění není ze strany zadavatele organizována z důvodu veřejného místa plnění 
předmětné zakázky. 

 
 
 
 

6. Doba provedení díla a místo plnění veřejné zakázky: 
 

 Termín zahájení plnění:  po předání staveniště (předpoklad – říjen 
2017) 

 Nejzazší termín dokončení plnění:              90 dnů od předání staveniště 
 Místo plnění veřejné zakázky:                         ul. Michálkovická v Rychvaldě, 

 

 ÚSEK č. 2 – křižovatka s ul. Mysliveckou – křižovatka s ul. 1. Máje 

 ÚSEK č. 3 – křižovatka s ul. 1. Máje – parcela č. 4381/4 
 
 

 

7. Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 
 

7.1 Zadávací lhůta: 
 

Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 40 zákona zadávací lhůtu v délce 3 měsíce. 
 
 
7.2 Jistota: 
 

 Zadavatel v souladu s ust. § 41 zákona požaduje, aby účastník ZŘ k zajištění plnění svých 
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, tj. zejména vázanost účastníka ZŘ 
nabídkou a poskytnutí řádné součinnosti před uzavřením smlouvy, poskytl ve lhůtě pro 
podání nabídek jistotu ve výši  120 000 Kč. 

 

 Další podrobnosti k zadávací lhůtě a poskytnutí jistoty jsou uvedeny v Podrobných 
podmínkách zadávací dokumentace. 

 
 
 

8. Požadavky na splnění kvalifikace 
 

8.1 Obecné informace: 
 

Podrobnosti uvedeny v Podrobných podmínkách zadávací dokumentace. 
 
 
8.2 Základní způsobilost: 

 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 – 3 zákona 
způsobem dle ust. § 75 odst. 1 zákona. Čestné prohlášení dle ust. § 74 odst. 1 písm. a - e) 
zákona  tvoří doporučený vzor přílohy č. 2.1zadávací dokumentace.  

 

- Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky. 

 

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje slnění základní způsobilosti každý 
dodavatel samostatně. 
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8.3 Profesní způsobilost: 

 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 zákona předložením:            
 

§ 77 odst. 1 zákona: 
  

1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje. 
 

- V případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je povinen do nabídky 
doložit čestné prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

 

- Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat 
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
podání nabídky. 

 

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje výše uvedenou část profesní 
způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 
§ 77 odst. 2 zákona  
 

písm. a): 
 

2. Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to: 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Výkon zeměměřičských činností 
 
 
 

písm. c): 
 

3. Doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornost způsobilost dodavatel zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná 
způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, a to: 

 Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle §13 odst. 1 
      písm. a) - c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.   

 
Současně musí dodavatel uvést, v jakém pracovně právním vztahu je osoba prokazující 
tuto kvalifikaci k dodavateli – viz doporučený vzor přílohy č. 2.2 

  
- V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace (vyjma bodu 

1) požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím jiných osob. 

 
 

8.4 Ekonomická kvalifikace: 

 

Zadavatel nepožaduje. 
 
 
 
8.5 Technická kvalifikace: 

 

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 předložením: 
 

 § 79 odst. 2 písm. a): 
 

1. Seznam stavebních prací poskytnutých a dokončených za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací s limitem min. 4 stavby obdobného 
charakteru, tj. rekonstrukce či výstavba bezbariérových dlážděných chodníků s 
finančním objemem min. 4.000.000,- Kč bez DPH za každou z nich. Minimálně jedna 
z těchto staveb obsahovala práce spojené s výstavbou opěrné zdi a mikropiloty či 
piloty.  

 
Způsob prokázání: 
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Účastník ZŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením Seznamu stavebních prací, 
ve kterém budou doplněny veškeré údaje požadované v tomto seznamu, jehož 
doporučený vzor tvoří přílohu č. 2.3 této zadávací dokumentace. 

 

 
 
Přílohou tohoto seznamu musí být: 

 

osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací, 
ze kterých bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele 

 

Osvědčení vystavené jmenovitě na realizátora stavebních prací musí zahrnovat: 
- přesný název, přesné označení zakázky  
- podrobný předmět plnění a charakter zakázky 
- dobu realizace  
- místo realizace  
- celkové finanční náklady v částce bez DPH 
- v případě, že byla zakázka realizována společně nebo se účastník ZŘ podílel na 

realizaci jako poddodavatel, uvedení konkrétního rozsahu plnění a %-ního 
vyjádření tohoto podílu ze strany účastníka ZŘ nebo jako poddodavatele 

- adresa a kontakt na objednatele 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny a dokončeny řádně  
Jestliže z doložených osvědčení jednoznačně nevyplývá splnění výše uvedených 
požadavků zadavatele, je dodavatel povinen tyto informace uvést v Seznamu 
stavebních prací, např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá 
podrobná specifikace předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést 
v seznamu stavebních prací s přesným určením předmětu plnění, hodnoty 
konkrétního plnění a doby realizace prokazované reference.   

 

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít stavební práce, které 
poskytl 
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, 

nebo 
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo 

stavební práce podílel. 
 

 
- V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace 

požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím jiných osob. 

 
 
§ 79 odst. 2 písm. c) a d): 
2. Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a Osvědčení o 

vzdělání a odborné kvalifikaci osob v níže stanoveném rozsahu požadavků: 
 

Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel, který pro plnění předmětu veřejné zakázky 
disponuje nejméně: 

 

 1 stavbyvedoucím - osoba odpovědná za vedení zakázky (osoba zajišťující denně 
řízení stavby)  

 1 zástupcem stavbyvedoucího 
 
 

kteří musí splňovat následující min. požadavky: 
 

a) 1 stavbyvedoucí - osoba odpovědná za vedení zakázky  
- SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru 
- autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., obor dopravní stavby,  
- min. 10 let praxe ve shodném oboru (dopravní stavby) a min. 5 let na shodné 

pozici (stavbyvedoucí),  
- zkušenosti s realizací alespoň 2 staveb v pozici stavbyvedoucího, tj. osoby 

zajišťující denně řízení stavby, jejichž předmětem plnění byla realizace 
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rekonstrukce či výstavby bezbariérových dlážděných chodníků ve finančním 
objemu min. 4 mil. Kč bez DPH za každou zakázku. 

 
b) 1 zástupce stavbyvedoucího  
- min. SŠ vzdělání stavebního směru ukončené maturitní zkouškou  
- min. 5 let praxe v pozici zástupce stavbyvedoucího či stavbyvedoucího,  
- zkušenosti s realizací, alespoň 1 stavba v pozici zástupce stavbyvedoucího 

(případně stavbyvedoucího), tj. osoby zajišťující denně řízení stavby, jejichž 
předmětem plnění byla realizace rekonstrukce či výstavba bezbariérových 
dlážděných chodníků obce ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH. 

  

 

Způsob prokázání: 
Účastník ZŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením následujících dokladů, z nichž 
bude jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků na praxi, zkušenosti  
a osobní kvalifikaci členů týmu: 

 

 Čestné prohlášení o Organizační struktuře technického týmu, jehož doporučený vzor 
tvoří přílohu č. 2.4 zadávací dokumentace, v němž budou uvedeny zadavatelem 
požadované osoby, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, vč. uvedení, v jakém 
právním vztahu jsou uvedené osoby k osobě dodavatele, 
 

 
 

 Osvědčení o  
- vzdělání a  
- odborné kvalifikaci výše uvedených osob, 

  

 Strukturovaný profesní životopis výše uvedených techniků, který bude obsahovat 
níže uvedené údaje: 

 

- jméno a příjmení osoby 
- nejvyšší dosažené vzdělání 
- praxe v oblasti relevantní pozice na zakázce (počet let) 
- vztah osoby k dodavateli  
- přehled požadovaného počtu realizovaných stavebních prací, na nichž pracovník 

pracoval, s uvedením  
 přesného názvu stavby,  
 objednatele zakázky,  
 termínu realizace stavby,  
 podrobného popisu předmětu plnění,  
 celkových finančních nákladů stavby v Kč bez DPH,  
 uvedení adresy a kontaktu na objednatele (adresa sídla, telefonní číslo, 

e-mail, kontaktní osoba)  
- čestné prohlášení o úplnosti a správnosti údajů uvedených v životopise 
- datum podpisu osoby 
- vlastnoruční podpis osoby 

 
 
 

8.6 Další požadavky k prokázání kvalifikace: 
 

8.6.1 V případě, že je doklad podepsán elektronickým podpisem, musí být součástí tohoto dokladu 
úřední ověření elektronického podpisu (ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné 
podobě). 

8.6.2 Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, seznam apod., musí být opatřeno datem a 
podepsáno osobou oprávněnou jednat za či jménem dodavatele, případě i podpisem 
další osoby, je-li v ZD vyžadováno. V případě podpisu jinou než oprávněnou osobou, musí být 
zmocnění této osoby součástí nabídky.  

8.6.3 Pokud dodavatel nahradí veškeré doklady o prokázání kvalifikace v souladu s ust. § 53 odst. 
4 zákona souhrnným čestným prohlášením (účastník ZŘ může k tomuto účelu využít přílohu č. 
2.5 ZD). 
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9. Hodnocení nabídek 
 

9.1 Kritéria hodnocení: 
 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle níže uvedeného 
kritéria: 

  

Nejnižší nabídková cena     100% 
 

 
9.2 Metoda hodnocení nabídek: 
 

Zadavatel provede v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona hodnocení nabídek před 
posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 
 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí hodnocené nabídky podle výše 
nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší. 
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Před odesláním 
oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkové ceny podle § 113 zákona a dle 
bodu 12.3 ZD. 

 
 
 

 
 
V Rychvaldě dne 18.9.2017      

  Mgr. Šárka Kapková 
            starosta 
 


