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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VPN) 
 

Zadavatel: 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
IČ: 002 97 615  
DIČ: CZ00297615 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 2728791/0100 
ve věcech smluvních oprávněná jednat: Milan Starostka, starosta 
ve věcech technických oprávněni jednat: Ing. Radek Běhal, vedoucí úředník odboru 

investic a správy majetku, tel.: 596 543 039, 
email: behal@rychvald.cz 

 Ing. Jan Szweda, referent odboru investic 
a správy majetku, tel.: 596 543 044, 
email: szweda@rychvald.cz 

1. Název zakázky: 
„Vodovodní přípojka vč. vnitřního vodovodu pro hřbitov v Rychvaldu“ 

2. Druh zakázky: 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.  
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávána postupem mimo Zákon 
o zadávání veřejných zakázek dle ust. § 27 písm. b), v souladu s ustanovením § 31 a za 
použití ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“), v platném znění. 

3. Prohlídka místa plnění: nebude uskutečněna, místo je veřejně přístupné 

4. Lhůta pro podání nabídky: 
Nabídka bude doručena do 18.10.2019 do 9:00 hod. 
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5. Místo pro podání nabídky: 

Poštou na adresu: Město Rychvald, ul. Orlovská čp. 678, 735 32 Rychvald. 
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí 
nabídky adresátem v místě pro podání nabídek v uvedeném termínu. Nabídky podané 
po termínu se berou jako nepodané. 

Osobně: podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na 
podatelně v 1.NP a to v pondělí a středu od 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod, úterý a čtvrtek 
8:00-11:30, 12:30-14:00 hod a v pátek 8:00-11:30 hod. 

6. Předmět zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – zhotovení vodovodu pro hřbitov na 
pozemku parc. č. 69 v kat. území Rychvald. Trasa vodovodu povede v pozemcích parc. č. 
67/1, 67/2, 6746/1 a 71/1 v katastrálním území Rychvald. Celková délka podzemní trasy 
je cca 156 m, z toho přes 131 m vede protlakem pod školním hřištěm a dopravní 
komunikací v chráničce. Potrubí vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu jsou navrženy 
z potrubí PE 100 RC, De 40, chránička d90 PE. Vodovodní přípojka bude připojena na 
stávající vodovodní řad DN 200 PVC a z nové vodoměrné šachty pak navazuje vnitřní 
vodovod do stávající vodoměrné šachty u zdi hřbitova. Vytyčení všech stávajících 
podzemních sítí zajišťuje zhotovitel stavby na vlastní náklady, stejně tak před 
prováděním stavebních prací požádá silniční správní úřad MěÚ Rychvald o povolení 
zvláštního užívání místní komunikace ul. Mírová. Po dokončení stavebních prací zajistí 
zhotovitel geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv. 

7. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 

ZD je tvořena touto výzvou, přílohami a položkovým rozpočtem. ZD poskytuje zadavatel 
ve formě elektronických souborů na základě elektronické žádosti (e-mailem) na adresu 
szweda@rychvald.cz a současně v kopii (e-mailem) na adresu podatelna@rychvald.cz ve 
věci „Žádost o zadávací dokumentaci k projektu Vodovodní přípojka vč. vnitřního 
vodovodu pro hřbitov v Rychvaldu“ po celou dobu lhůty pro podání nabídek. 

8. Místo a doba plnění zakázky: 

Místo plnění: 
parcela č. 67/1, 67/2, 6746/1 a 71/1 v katastrálním území Rychvald 

Doba plnění: 
termín  do 10. 12. 2019 

9. Předpokládaná hodnota zakázky: 

564.388,99 Kč bez DPH 

10. Kritéria hodnocení: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky stanovená nejnižší 
nabídkovou cenou. Hodnocena bude cena bez DPH. 
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11. Způsob jednání s účastníky: 

Zadavatel nebude o podaných nabídkách s účastníky jednat. 

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídky: 

12.1. Nabídka bude předložena v českém jazyce, jednacím jazykem tohoto výběrového 
řízení je čeština (připuštěno je použití cizojazyčných odborných termínů, které 
nemají český ekvivalent nebo které jsou běžně používané, v daném oboru 
obvyklé). Povinnost připojit k cizojazyčným dokladům překlad do českého jazyka. 
Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat 
předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. 

12.2 Nabídky budou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně 
na adresu zadavatele v zalepených obálkách označených názvem „Vodovodní 
přípojka vč. vnitřního vodovodu pro hřbitov v Rychvaldu“ a doplněné doručovací 
adresou. Obálka bude opatřená nápisem „NEOTEVÍRAT“. 

12.3 Nabídka bude obsahovat: 
a) Obsah s uvedením jednotlivých oddílů 
b) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení: 

- splnění základní způsobilosti (možno použít Přílohu č. 3 ZD), 
- splnění profesní způsobilosti (možno použít Přílohu č. 4 ZD), 
- splnění technické kvalifikace (možno použít Přílohu č. 5 ZD). 

c) Návrh smlouvy o dílo (účastník je povinen použít návrh smlouvy o dílo uvedený 
v Příloze č. 2 - Obchodní podmínky = návrh smlouvy o dílo). 

d) Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník - výčet dokumentů 
obsažený v čl. 12 VPN slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při 
kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož 
přiložení do nabídky by vyplývalo ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, 
nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky 
poukazem na tento výčet dokumentů. 

12.4 Nabídkou účastníka ZŘ se rozumí veškeré doklady požadované zákonem a touto 
výzvou, které je účastník ZŘ povinen předložit se stanoveným obsahem, ve 
stanovené formě a lhůtě. 

12.5 Za úplnost obsahu nabídky odpovídá výhradně účastník ZŘ. Nabídka bude 
v souladu se zadávací dokumentací mimo jiné obsahovat: doplněný a podepsaný 
statutárním zástupcem uchazeče návrh smlouvy o dílo a naceněný výkaz výměr 
(položkový rozpočet). 

13. Doporučené základní uspořádání nabídky 

a) Titulní list, obsah nabídky 
b) Krycí list nabídky účastníka 
c) Prokázání kvalifikace  
d) Seznam poddodavatelů účastníka ZŘ 
e) Návrh smlouvy o dílo 
f) Rozpis nabídkové ceny – Oceněný výkaz výměr dodavatelem, tj. Položkový rozpočet 

vyplněný dle odst. 12.5 
g) Další doklady 

mailto:podatelna@rychvald.cz
http://www.rychvald.cz/


Město Rychvald  4/8 

tel.: 596 543 043  IČ: 00297615 
email: podatelna@rychvald.cz DIČ: CZ00297615 
web: http://www.rychvald.cz KB Karviná, č.ú.: 2728791/0100 
ID DS: 6snbbka  Úřední hodiny: Po, St 8.00-12.30 13.30-17.00 

14. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude stanovena s přihlédnutím na obsah a požadavky zadávací 
dokumentace, uchazečem bude doplněna do krycího listu nabídky (příloha č.6 ZD) 
a přiloženého návrhu smlouvy o dílo (příloha č.2 ZD). 

15. Požadavky na varianty nabídek: 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. 

16. Vysvětlení zadávacích podmínek: 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek formou 
písemné žádosti zaslané emailem na adresu szweda@rychvald.cz a současně v kopii (e-
mailem) na adresu podatelna@rychvald.cz. Ta musí být zadavateli doručena nejpozději 
alespoň 2 pracovní dny před uplynutím lhůt podle následujícího odstavce. Pokud 
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 
dodržet lhůty podle následujícího odstavce. 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně 
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, 
pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň nejpozději 2 pracovní dny 
před uplynutím výše uvedené lhůty pro poskytnutí vysvětlení. 

17. Zadávací lhůta 

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu. 

18. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení. 
Prokázáním kvalifikace se rozumí: 

19. Základní způsobilost a její prokázání v rozsahu § 74 odst. 1 – 3 zákona způsobem dle ust. 
§ 75 odst. 1  zákona. 

19.1 Dodavatel musí prokázat základní způsobilost dle § 74 zákona. 

19.2 Doklad o kvalifikaci základní způsobilosti, může účastník nahradit čestným 
prohlášením, které je přílohou č. 3 - Čestné prohlášení účastníka o splnění základní 
způsobilosti zadávací dokumentace. 

20. Profesní způsobilost: 

20.1 Dodavatel musí prokázat profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona, tj. 
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad předložený 
k prokázání profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (§86/5 
zákona). 
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20.2 Doklad o kvalifikaci požadované profesní způsobilosti, může účastník nahradit 
čestným prohlášením, které je přílohou č. 4 - Čestné prohlášení účastníka o splnění 
profesní způsobilosti zadávací dokumentace (Pozn. Pokud není účastník 
v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci uvedené v předchozím bodě 
zapsán, předloží o tom účastník prohlášení). 

20.3 Doklad s oprávněním podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 
zakázky – pro tuto zakázku s předmětem „Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování“, „Provádění inženýrských staveb“ nebo „Stavební práce při 
stavbě a opravách vodovodů a kanalizací“. 

20.4 Doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje – pro tuto veřejnou zakázku osvědčení 
o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona 360/1992 Sb. a čestné 
prohlášení o poměru této osoby k dodavateli. Osoba disponující osvědčením dle 
výše uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky zajišťovat 
odborné vedení provádění stavby v souladu s požadavky stavebního zákona. 

21. Zadavatel požaduje dále předložit doklad, že je dodavatel: 

21.1 § 77/2/a) zákona – oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky. 

21.2 Doklad o kvalifikaci požadované profesní způsobilosti, může účastník nahradit 
čestným prohlášením, které je přílohou č. 4 - Čestné prohlášení účastníka o splnění 
profesní způsobilosti zadávací dokumentace k požadavku odstavce 20.1 

22. Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona: 

Není vyžadována. 

23. Technická kvalifikace v rozsahu dle: 

§ 79 odst. 2, písmeno a) zákona: 
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 zákona seznamem 
stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z 
těchto prací, s obdobným charakterem prací jako je předmět výzvy, s minimálním 
nákladem 200.000,- Kč bez DPH. 
Účastník ZŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením seznamu dokončených 
stavebních prací obdobného charakteru. Seznam musí obsahovat cenu, dobu, místo 
dodání, identifikaci včetně kontaktu na objednatele, a musí obsahovat údaj o tom, že 
tato zakázka byla provedena řádně a odborně. 

Zakázkou obdobného charakteru se rozumí zakázka na stavební práce týkající se realizací 
podzemních vodovodů či vodovodních řadů. 

Veškeré požadované kvalifikace lze nahradit čestným prohlášením. Vítězný uchazeč 
bude po hodnocení nabídek vyzván a po té musí vždy předložit doklady v originálech 
nebo úředně ověřených kopiích. 
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24. Prokazování kvalifikace 

Doklady o kvalifikaci v nabídkách mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením, 
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob vzhledem k rozsahu a objemu zakázky 
nebude umožněno. 

25. Využití poddodavatele 

Účastník ZŘ určí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 
nebo předloží v nabídce seznam poddodavatelů,pokud jsou mu známi,dle přílohy ZD č.7. 

Pokud se oprávnění k podnikání uchazeče nevztahuje na splnění všech činností, které 
obsahuje předmět zakázky, uvede uchazeč v nabídce jméno či název fyzické či právnické 
osoby, za jejíž pomocí hodlá plnit zakázku a doloží její živnostenský list, resp. i výpis 
z obchodního rejstříku, pokud je do něj spolupracující osoba zapsána a další potřebné 
dokumenty v případě, že to legislativa vyžaduje. 

V seznamu vyspecifikuje konkrétní části veřejné zakázky vč. jejich uvedení v %, které 
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. U těchto poddodavatelů bude dále uvedeno 
jméno společnosti, sídlo, identifikační číslo. 

V případě, že účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím jiné osoby – poddodavatele, musí být tento poddodavatel rovněž 
uveden v tomto seznamu. Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, předloží prohlášení o tom, že poddodavatele nevyužije. 

Případná změna poddodavatele v průběhu plnění závazku je možná pouze po jeho 
písemném schválení zadavatelem. Při změně poddodavatele – jiné osoby, 
prostřednictvím které účastník ZŘ prokázal část kvalifikace v ZŘ, je účastník ZŘ povinen 
zadavateli předložit doklady, prokazující splnění části kvalifikace novým 
poddodavatelem alespoň v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána poddodavatelem 
v ZŘ. Účastník ZŘ odpovídá za činnosti poddodavatele tak, jako by závazek plnil sám. 

26. Obsah nabídky 

26.1 Nabídka obsahuje návrh kupní smlouvy a další dokumenty požadované zákonem či 
zadavatelem. 

26.2 Nabídka bude dále obsahovat:  

a) Obsah s uvedením jednotlivých oddílů 

b) Krycí list nabídky 

c) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v řazení: 
- splnění základní způsobilosti (možno použít Přílohu č. 3 zadávací 

dokumentace), 
- splnění profesní způsobilosti (možno použít Přílohu č. 4 zadávací 

dokumentace), 
- splnění technické kvalifikace (možno použít Přílohu č. 5 zadávací 

dokumentace). 
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d) Návrh smlouvy (účastník je povinen použít návrh kupní smlouvy uvedený 
v Příloze č. 2 - Návrh smlouvy, ZD) respektující veškeré zadávací podmínky 
a zpracovaný v souladu s požadavky zadávací dokumentace. 

e) Vyplněný Krycí list nabídky, tj. Příloha č. 6 - Krycí list nabídky, ZD, (účastník mj. 
vyplní jen buňky k vyplnění určené, účastník uvede cenu za předmět plnění 
veřejné zakázky). 

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník - výčet dokumentů obsažený 
v čl. 26 zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při 
kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož přiložení do 
nabídky by vyplývalo ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se účastník 
zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet 
dokumentů. 

27. Obchodní podmínky 

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví obchodní podmínky, které jsou obsahem 
návrhu Kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 ZD. 

V návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace mohou být účastníkem 
VŘ doplňovány pouze údaje požadované zadavatelem, text smlouvy nesmí být ze strany 
účastníka ZŘ měněn. Jakákoli změna smluvních podmínek bude při posouzení nabídky 
považována za nedodržení požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách 
s následným vyloučením účastníka ze ZŘ. 

28. Vymezení práva zadavatele zrušit zakázku 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení této veřejné zakázky kdykoliv v jeho 
průběhu až do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Náklady spojené s účastí ve 
výběrovém řízení zadavatel nehradí. 

29. Závěrečná ustanovení 

29.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené účastníky ZŘ 
v nabídkách. 

29.2 Účastník ZŘ nese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky 
a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez 
ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení. 

29.3 Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy přímé či nepřímé odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou uvedeny pouze pro 
upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití 
kvalitativně a technicky rovnocenného nebo kvalitnějšího řešení. 

29.4 Vybraný dodavatel je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly 

29.5 Vybraný dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s 
realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji respektovat.  
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30. Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

31. Výběr dodavatele 

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených 
kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici. 

32. Uzavření smlouvy  

33.1 Zadavatel uvádí, že pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může 
zadavatel vyzvat k uzavření kupní smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to 
v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek. Účastník 
zadávacího řízení vyzvaný k uzavření kupní smlouvy se považuje za vybraného 
dodavatele. 

33.2 Zadavatel může předmětný postup (tj. pokud dojde postupně k vyloučení více 
„vybraných dodavatelů“, tak vyzve k uzavření kupní smlouvy dalšího účastníka 
zadávacího řízení v pořadí dle hodnocení nabídek) použít opakovaně. 

33. Přílohy zadávací dokumentace 

Příloha č.1 – Výkaz výměr 

Příloha č.2 - Obchodní podmínky = návrh kupní smlouvy 

Příloha č.3 - Čestné prohlášení = základní způsobilost uchazeče 

Příloha č.4 - Čestné prohlášení = profesní způsobilost uchazeče 

Příloha č.5 - Čestné prohlášení = technická kvalifikace + seznam dodávek 

Příloha č.6 – Krycí list nabídky 

Příloha č.7 – Seznam poddodavatelů 

V Rychvaldu dne 8.10.2019 

=otisk úředního razítka= 

Ing. Radek Běhal 

vedoucí úředník odboru investic a správy majetku 
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