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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

veřejná zakázka malého rozsahu na  stavební práce zadávaná dle Doplňujícího výkladu k 

postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod 

aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-

2013
 

v rámci projektu: 

„Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí CZ.3.22/3.2.00/12.03423“ 
 

1) Identifikační údaje zadavatele: 

Obec Šilheřovice  

Střední 305, 747 15 Šilheřovice  

IČ: 00300730 

DIČ: CZ00300730  

Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce   
2) Název zakázky 
 Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí 
3) Popis předmětu zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavebních prací na sportovně rekreačním areálu 
v obci Šilheřovice. Dle projektové dokumentace vypracované Ing. Arch. Elen Malchárkovou 
z ledna 2009 se počítá s několika nadzemními stavebními objekty. Sportovně rekreační 
areál je přístupný z ulic Polní a Květinová, pro pěší rovněž z ulice Zahradní. Ze 
severovýchodní a východní strany navazuje na zástavbu rodinných domů, z jihu a západu 
hraničí s objekty a plochami občanské vybavenosti. Podél ulic Polní a Květinová jsou 
navrženy parkovací stání s kapacitou cca 22 míst pro osobní automobily, 3 stání pro 
imobilní a 1 pro autobus. 
 
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů: 
· SO 01 – Bistro 
· SO 02 – Šatny 
· SO 03 – Víceúčelové hřiště – umělý povrch 
· SO 04 – Víceúčelové hřiště – umělý povrch 
· SO 05 – Zpevněná plocha kluziště 
· SO 06 – Zpevněná plocha – Mlat 
· SO 07 – Opěrná zeď – Lezecká stěna 
· SO 08 – Dráha pro hasičské sporty 
· SO 09 – Sáňkařská dráha 
· SO 10 – Lanová opičí dráha 
· SO 11 – Parkoviště 
· SO 12 – Zpevněné plochy chodníků 
· SO 13 – Přípojka vody 
· SO 14 – Přípojka kanalizace 
· SO 15 – Přípojka plynu 
· SO 16 – Přípojka NN 
· SO 17 – Přeložka VN 
· SO 18 – Přeložka NN (kabeláž) 
· SO 19 – Veřejné osvětlení 
· SO 20 – Zeleň 
 
Předmětem této veřejné zakázky jsou následující objekty: 
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· SO 02 – Šatny 
· SO 12 – Zpevněné plochy chodníků 
· SO 13 – Přípojka vody 
· SO 14 – Přípojka kanalizace 
· SO 15 – Přípojka plynu 
 
 
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou zejména: 
· provedení, provozování i likvidace zařízení staveniště 
· ostraha stavby a staveniště po celou dobu výstavby 
· zajištění ochrany životního prostředí 
· zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady 
poplatků s tím spojených nebo nájemného 
· zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 v platném znění 
· vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí 
předávaných dokladů ke kolaudaci 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a 
následné odstranění 
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem, vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) 
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace 
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, apod.) 
· oznamování zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími, vyjádřeními, 
jakož i právními předpisy (např. správcům energetických a jiných sítí) 
· obstarávaní a zajištění vymezení ochranných pásem energetických zařízení (elektro, plyn, 
teplo, voda) a zabezpečení realizace podmínek stanovených správci energetických zařízení 
a daných inženýrských sítí 
· zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, případně jiných dokladů 
· zaškolení obsluhy 
· zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v digitální podobě (2x v tištěné 
podobě a 2x na CD/DVD), zabezpečení a předání geometrického plánu potvrzeného 
katastrálním úřadem (6x v tištěné podobě) 
· zajištění koordinace montáže interiérového vybavení 
· zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli a to ve dvou 
vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě (na CD-R ve 
formátu *.dwg) 
 
Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících 
zásad: 

• do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

• ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“. 
 
 

Předmět této veřejné zakázky bude vítězným uchazečem proveden v takovém  technickém 
a uživatelském standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání a dále 
také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 
Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných 
dokumentech, obsahují vymezení předmětu výběrového řízení, obsahují požadavky nebo 
odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení 
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zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a 
použitelnosti. Konkrétní technická specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, je 
pouze orientační a slouží pro upřesnění parametrů. 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV: 
 
45000000-7 Stavební práce 4.026.306,- Kč bez DPH 
45111000-8 Demolice, příprava staveniště a 

odklizovací práce 
 

 
• Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č. 6 
(Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu). 
• Místo plnění veřejné zakázky: 
Místem plnění veřejné zakázky je území Obce Šilheřovice, resp. parcely specifikované 
v projektové dokumentaci. 
 
 
Financování veřejné zakázky 
Tato veřejná zakázka je financována z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013 (dále jen „OP PS“) a státního rozpočtu České 
republiky, název projektu: Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí, registrační 
číslo projektu: CZ.3.22/3.2.00/12.03423. K výše uvedenému je nezbytné při realizaci 
tohoto výběrového řízení vycházet z metodických pokynů a příruček pro příjemce v rámci 
OP PS, včetně všech příloh platných ke dni zveřejnění oznámení o veřejné zakázce. 

 
Doba plnění veřejné zakázky: 
Dodavatel je povinen zrealizovat předmět veřejné zakázky dle zadávací dokumentace do 
31.8.2014. O předání a převzetí bude stranami učiněn protokol, který jimi bude podepsán. 
V případě, že dílo nebude do stanoveného termínu dokončeno, je dodavatel povinen zaplatit 
zadavateli smluvní pokutu, a to od skončení lhůty k předání díla do podepsání Protokolu o 
předání a převzetí předmětu veřejné zakázky. Výše smluvní pokuty bude stanovena ve 
smlouvě, jejíž vzor je přílohou této zadávací dokumentace. Vlastnické právo k dílu přechází 
na zadavatele okamžikem podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu veřejné 
zakázky.   
Harmonogram veřejné zakázky, termín plnění:  1.7.2014 – 31.8.2014 
 
 

4) Předpokládaná hodnota zakázky: 
Předpokládaná cena veřejné zakázky vyčíslena na: 4 026 306,- Kč bez DPH.  
Předpokládaná cena veřejné zakázky je stanovena jako maximální možná a 
nepřekročitelná. Uchazeči, jejichž nabídka bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu než je 
4 026 306,- Kč bez DPH, budou ze zadávacího řízení vyloučeni. 
 
 

5) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
a) základní kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních kritérií 

(doloženo originálem čestného prohlášení - viz. Příloha č. 2 – dokument nebude  starší než 90 
dnů):  

Uchazeč splňuje následující základní kvalifikační předpoklady: 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení přijetí úplatku, 
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, 
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kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,  

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo 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 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) není v likvidaci,  
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele,  

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby,  

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu  
 

b) profesní kvalifikační předpoklady - předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je 
v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dokument nebude 
starší 90 dnů. Dále pak doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, obsahující předmět podnikání v 
rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky .Výše uvedené dokumenty 
předložte v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy o dílo bude nutné doložit originál nebo 
notářsky ověřenou kopii výše uvedených dokumentů. 

c) Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti – čestným prohlášením, že dodavatel je 
schopen danou stavbu předfinancovat – Příloha č. 4  

d) Prokázání technické způsobilosti – čestným prohlášením - doložením seznamu alespoň 3 
realizovaných stavebních prací obdobného předmětu plnění, tj. zakázky obsahující stavební 
objekty realizované za posledních 5 let (2010-2014)  Příloha č. 5 

 
 

6) Lhůta a místo pro podání nabídky: 
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• Lhůta pro podání nabídek počíná běžet ode dne odeslání výzvy 15.5. 2014 a končí dne 
30.5.2014 ve 12 hod. 

• Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do ukončení této lhůty na adrese Obec 
Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice. Nabídky lze podávat i prostřednictvím 
držitele poštovní licence.   Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití 
poštovních či jiných přepravních služeb.   

• Nabídky v listinné písemné formě předkládejte v uzavřených obálkách s výrazným 

označením „Neotvírat – Výběrové řízení “Kultura, rekreace a sport na česko-

polském pohraničí“. Uzavřené obálky budou opatřené adresou, na niž je možné 

zaslat oznámení o doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  
 

7) Údaje o hodnotících kritériích a metoda jejich hodnocení: 
• Hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena bez DPH    

• Nabídková cena bude zpracována samostatně v členění dle jednotlivých položek.  
Nabídnutá cena v členění jednotlivých položek musí být definována jako maximální a musí 
obsahovat všechny náklady na řádné provedení. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce a 
dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením díla, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během 
provádění díla.  
  

• Nabídková cena bude dále strukturována v korunách českých v tomto členění: 
� celková nabídková cena bez DPH (v CZK), 
� sazba DPH, která se vztahuje k nabídkové ceně (v %), 
� výše DPH (v CZK), 
� celková nabídková cena s DPH (v CZK). 

 
• Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena může být 

překročena pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv 
na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající navýšení těchto sazeb. 

 
• Zadavatel upozorňuje uchazeče na povinnost ocenit všechny položky v přiloženém 

výkazu výměr. Uchazeči, kteří některé položky nenacení, nebo je nacení „0“ 
budou ze zadávacího řízení vyloučeni. 

 
8) Požadavky na zpracování nabídky 

• Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě ve dvou vyhotoveních 
v českém jazyce bez přepisů a oprav a musí obsahovat:  
•  
1. Vyplněný krycí list nabídky (Příloha č. 1) 
2. Čestné prohlášení základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2) 
3. Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady (Dle bodu 5b) 
4. Podepsanou smlouvu o dílo včetně vyplněného rozpočtu projektu, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o dílo (Příloha č. 3) 
5. Čestné prohlášení prokazující ekonomickou a finanční způsobilost (Příloha č. 4) 
6. Čestné prohlášení prokazující technickou způsobilost (Příloha č. 5) 

1. 9) Platební podmínky 
• Zadavatel proplatí smluvní částku na základě konečné faktury, která bude 
vystavena po předání provedených prací bez vad. Úhrada faktur bude provedena 
bezhotovostní platbou z účtu zadavatele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě.  
Splatnost faktur je 45 kalendářních dní. 

 
2. 10) Obchodní podmínky 

• Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, které jsou 
součástí zadávací dokumentace v podobě textu smlouvy o dílo (Příloha č. 3).   
• Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem 
jednání právnické či fyzické osoby (ve všech částech k podpisu určených). Nabídka, která 
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bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění 
podmínek zadání. 

 
3. 11) Varianty nabídky  

• Zadavatel varianty nabídky vylučuje. 

4. 12) Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky: 
• Uchazeč předloží nabídku v listinné písemné podobě 1 x v originále a 1 x v kopii. 
• Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži. 
• Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená 

• Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči 
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své 
nabídce nepravdivé údaje.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a 
právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.  

• Pokud se v některé z částí zakázky, tj. zejména projektové dokumentaci a výkazu výměr, 
vyskytnou jako příklad doporučené typy materiálů s uvedením obchodních názvů, jedná 
se pouze o doporučení zadavatele.  Zadavatel připouští použití kvalitativně a technicky 
obdobných řešení za předpokladu dodržení předepsaných vlastností, jakosti a kvality 
projektovaných výrobků se shodnými parametry, charakterem a funkcí. V případě změny 
materiálů, systémů a výrobků, které mají dopad na povolení, audity, posudky a výpočty je 
nutno tyto doložit pro nově navržený systém, výrobek či materiál. 
 

13) Údaje o vyžádání dokumentace 
• Dokumentaci k zakázce poskytuje kontaktní osoba v elektronické podobě na 
vyžádání zájemce (osloveným firmám je zasílána spolu s výzvou). Kontaktní osoba 
považuje za závaznou objednávku doručenou e-mailem. Za předání odpovídá Ing. 
Jarmila Thomasová.   
 

14) Náklady za dokumentaci k zakázce 
• Dokumentace k zakázce je poskytována bezplatně. 
 

15) Dodatečné údaje  
• Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace na základě 
písemné žádosti, která se podává výhradně mailem kontaktní osobě zastupující 
zadavatele (Ing. Jarmila Thomasová) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek. Odpovědi na dodatečné informace budou zaslány na mailovou 
adresu uvedenou v žádosti nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. 
Odpovědi na dodatečné informace vyřizuje Ing. Jarmila Thomasová Dodatečné 
informace budou poskytnuty všem potencionálním uchazečům, kteří byli osloveni přímo 
nebo se ohlásili zadavateli. Dodatečné informace rovněž budou zveřejněny na stránkách 
obce (www. silherovice.cz). 
• Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku, budou odeslány současně 
všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí dokumentace nebo kterým byla 
poskytnuta.  
 

16) Prohlídka místa plnění  
• Místo realizace je volně přístupné, proto prohlídka místa plnění nebude 
organizována. Uchazeči na základě projektové dokumentace mohou učinit prohlídku 
místa plnění nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa. 
 

17) Odkaz na kontaktní osobu 
• Jméno: Ing. Jarmila Thomasová, e-mail: starosta@silherovice.cz, telefon: 
724180676 
 

18) Přílohy 
1. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 
2. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  
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3. Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 
4. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení prokazující ekonomickou a finanční způsobilost  
5. Příloha č. 5 - Čestné prohlášení prokazující technickou způsobilost 
6. Příloha č. 6 - Projektová dokumentace (CD) – Technická zpráva včetně výkresové 

části, slepý rozpočet 
 
 
 
 
 
V Šilheřovicích dne …………………………. 2014     ……………….……………… 
                                starostka  
 

 

 


