
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK  

 

pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební prác e v rámci projektu 
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Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována dle Metodického pokynu pro 
zadávání veřejných zakázek Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, v souladu s 
ustanovením § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). 

1. Identifika ční údaje zadavatele  

zadavatel:    Obec St řítež 
se sídlem:    Střítež 213, 739 59 Střítež 
zastoupen:   Stanislavem Plekancem, starostou obce 
IČ:    00300560 
oprávn ěný jednatel:  Stanislav Plekanec, starosta obce 

2. Zastoupení zadavatele v řízení, kontaktní osoba zadavatele  

zástupce:   INNOVA Int. s.r.o.  
se sídlem:   Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
zastoupen:   Ing. Jakubem Kučerou, jednatelem společnosti 
IČ:   27857255 
DIČ:   CZ27857255 
kontaktní osoba:  Ing. Jakub Kučera 
kontaktní telefon:  (+420) 777 013 046 
kontaktní e-mail: stritez@innovuj.cz 

3. Druh a p ředmět veřejné zakázky  

3.1 Identifika ční údaje zakázky 
název ve řejné zakázky:  CZ.1.10/4.1.00/03.00600 – Revitalizace centra obce Střítež 
místo stavby:     obec Střítež, pozemky parc. č. 561, 557, 556/1, 556/2, 554/1,  

554/2, 1141/1 v k. ú. Střítež 
druh stavby:     krajinné úpravy 
charakter stavby:    stavební práce 

3.2 Druh a p ředmět veřejné zakázky 
předmět:    krajinné úpravy 
CPV:    45112700-2 

3.3 Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4.601.600,- Kč bez DPH. 
(slovy: Čtyřimilionyšestsetjednatisícšestsetkorun). 

3.4 Popis p ředmětu ve řejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace stávajících zpevněných ploch a 
revitalizace zeleně včetně rekonstrukce doplňující infrastruktury (veřejné osvětlení, oplocení, 
venkovní mobiliář).  



                                                 

4. Termíny pln ění veřejné zakázky  

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 25. 3. 2010 
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: nejpozd ěji do 31. 10. 2010 

5. Kvalifika ční předpoklady dodavatele  

Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek. 
Součástí předložené nabídky bude prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona, a to v 
následujícím rozsahu: 

5.1 Základní kvalifika ční předpoklady (§ 53): 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona prokáže 
uchazeč čestným prohlášením , z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní 
kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona. 

5.2 Profesní kvalifika ční předpoklady (§ 54): 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který dle § 54 zákona doloží: 

- výpis z obchodního rejst říku či jiné obdobné evidence , pokud je v nich uchazeč zapsán 
(originál, ne starší 90 kalendářních dnů); 

- doklad o oprávn ění k podnikání  podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci (originály nebo úředně ověřené kopie); 

- doklad o odborné zp ůsobilosti  dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/92 Sb. v platném znění, jako 
osoby odpovědné za odborné vedení prováděné stavby, dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (úředně ověřená kopie). 

5.3 Ekonomické kvalifika ční předpoklady 
Splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který doloží: 

- pojistnou smlouvu  včetně všech nezbytných příloh a pojistných podmínek, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou dodavatelem třetí osobě, s výší pojistného 
plnění minimálně 1 mil. Kč (originál nebo úředně ověřená kopie). 

5.4 Technické kvalifika ční předpoklady 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který dle § 55 odst. 3 a 4 
zákona doloží: 

- seznam nejmén ě tří nejvýznamn ějších stavebních prací obdobného charakteru  za 
posledních 5 let s uvedením rozsahu zakázky, doby a místa plnění s telefonickým odkazem na 
osobu, která může danou referenci potvrdit. Nejméně dvě z těchto zakázek musí být v objemu 
minimálně 3 mil. Kč vč. DPH. 

6. Varianty nabídky  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 



                                                 

7. Požadovaná závazná formální úprava nabídky  

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně a musí být zpracována 
v českém jazyce. Nabídka uchazeče bude podána v jednom originálním vyhotovení s 
podpisem oprávn ěného zástupce subjektu uchaze če. Jednotlivé listy (části) nabídky budou 
pevn ě spojeny  tak, aby bylo zabráněno případné ztrátě jakékoli součásti nabídky, zároveň však 
musí spojení respektovat snadnou čitelnost a manipulaci ze strany členů hodnotící komise. Za 
pevné spojení je považováno spojení nabídkových lis tů v levém horním rohu v četně 
přelepky s razítkem a podpisem oprávn ěného zástupce uchaze če.  

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupce m subjektu 
uchazeče. Součástí tohoto návrhu bude mimo jiné uvedení nejvýše přípustné nabídkové ceny, 
záručních podmínek a záruční doby (minimálně 36 měsíců), doby plnění předmětu veřejné 
zakázky a podmínek, definic a kvantifikací sankcí vyplývajících z budoucího smluvního vztahu 
mezi zadavatelem a uchazečem.  

Nabídka bude zpracována dle následující osnovy: 

a) Krycí list nabídky (viz příloha č. 3 této výzvy); 
b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů; 
c) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 
d) Doklady prokazující splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů; 
e) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů; 
f) Dokument s uvedenou nejvýše přípustnou nabídkovou cenou uchazeče (v členění: cena 

bez DPH, DPH, cena vč. DPH), podepsaný statutárním zástupcem subjektu uchazeče; 
g) Dokument s uvedeným termínem doby plnění předmětu veřejné zakázky v týdnech, 

podepsaný statutárním zástupcem subjektu uchazeče; 
h) Návrh smlouvy o dílo; 
i) Další dokumenty a doklady dle vlastního uvážení uchazeče (nepovinné). 

8. Lhůta a místo pro podání nabídek uchaze čů 

Lhůta pro podání nabídek  končí dne 19. 3. 2010 ve 12:00 hod.  

Místem podání nabídek  je sídlo zadavatele na adrese: 
Obec St řítež, Střítež 213, 739 59 Střítež 

Nabídky je možno podávat osobně na adrese sídla zadavatele, a to v pracovních dnech PO a ST 
v době od 8:00h do 12:00h a od 13:00h do 17:00h, v ÚT, ČT a PÁ v době od 8:00h do 12:00h. 

Uchazeči mohou nabídku předložit rovněž doporučeně poštou na adresu: Obec Střítež, Střítež 
213, 739 59 Střítež, a to před termínem uplynutí lhůty, tj. do data 19. 3. 2010 doporučeným 
dopisem. Dodavatel však v tomto případě nese plné riziko zpoždění spojené se zdržením v 
podání nabídky ve stanovené lhůtě vlivem poštovní přepravy nebo jiných doručovacích služeb. 
Při využití poštovní přepravy či jiné doručovací služby je za okamžik podání nabídky považována 
doba fyzického převzetí obálky na adrese zadavatele. 



                                                 

Nabídka bude doručena v uzav řené obálce  s označením “CZ.1.10/4.1.00/03.00600 – 
Revitalizace centra obce St řítež – NEOTVÍRAT!“. Obálka bude dále ozna čena obchodním 
názvem/jménem uchaze če a jeho zp ětnou adresou.   

9. Otevírání obálek s nabídkami uchaze čů 

Otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů se uskuteční dne 22. 3. 2010 v 10 hod.  
Místem otevírání obálek je sídlo zadavatele – Střítež 213, 739 59 Střítež.  

Otevírání obálek je přístupné kromě členů hodnotící komise také zástupcům zadavatele a 
zástupcům uchazečů podaných nabídek (vždy maximálně dvě osoby na jeden uchazečský 
subjekt). 

10. Zadávací lh ůta 

Zadávací lhůta je stanovena na 25 kalendářních dnů. 

11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení  

Základním hodnotícím kritériem pro tuto ostatní zakázku malého rozsahu je ekonomická 
výhodnost nabídky. Hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti a jejich procentní váhy jsou 
rozděleny následovně: 

a) Nabídková cena  – relevance 70 %; 
b) Navržená doba pln ění předmětu veřejné zakázky v týdnech – 15 %; 
c) Doba záruky za dílo nad rámec minimálního požadavku  36 měsíců ze strany 

zadavatele – 15 %. 

11.1 Metoda hodnocení 
Hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti bude realizováno bodovou metodou. Pro 
hodnocení nabídek bude využito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 (0 = minimum,  
100 = maximum). Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena 
bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria 
(nabídková cena, navržená doba plnění, doba záruky za dílo nad rámec minimálního požadavku 
36 měsíců), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k nabídce hodnocené. 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, u kterých nižší hodnota ve srovnání s ostatními je pro zadavatele 
výhodnější (hodnotící kritérium nejnižší ceny a kritérium navržené doby plnění) se bude používat 
pro výpočet bodového zisku nabídky vzorec: 

• (hodnota nejnižší / hodnota hodnocená) * maximální počet přidělovaných bod ů = 
nevážený bodový zisk nabídky. 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, u kterých vyšší hodnota ve srovnání s ostatními je pro zadavatele 
výhodnější (hodnotící kritérium doby záruky za dílo nad rámec minimálního požadavku 36 
měsíců) se bude používat pro výpočet bodového zisku nabídky vzorec: 



                                                 

• (hodnota hodnocená / hodnota nejvyšší) * maximální počet přidělovaných bod ů = 
nevážený bodový zisk nabídky. 

12. Prohlídka místa pln ění 

Zadavatel umožní potenciálním uchazečům prohlídku místa plnění, a to na základě žádosti 
potenciálního uchazeče, která musí být vznesena elektronickou poštou  (viz kontaktní  
e-mail výše v čl. 2 této výzvy) nejpozději 4 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek, tedy do 15. 3. 2010 . 

V případě, kdy bude ze strany potenciálního uchazeče vznesen jakýkoli dotaz, jehož charakterem 
budou další dodatečné informace k zadávacím podmínkám, bude tento dotaz ze strany uchazeče 
vznesen výhradn ě formou elektronické pošty  (viz kontaktní e-mail výše v čl. 2 této výzvy) a 
následně formou elektronické pošty bude odpověď na tento dotaz poskytnuta také dalším 
potenciálním uchazečům, kterým byla zaslána zadávací dokumentace, či kteří projevili zájem o 
účast na výběrovém řízení. 

13. Jiná práva a požadavky zadavatele zakázky  

a) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení ostatní zakázky malého rozsahu 
do doby podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 

b) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto 
zadávacím řízení. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky zpět k uchazečům. 
d) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů a následně 

neuzavřít smlouvu se žádným z těchto uchazečů. 

14. Přílohy  

1. Situace k předmětu veřejné zakázky (formát .pdf) 
2. Krycí list nabídky (formát .doc) 
3. Výkaz výměr předmětu veřejné zakázky - slepý rozpočet (formát .xls) 

 

 

Střítež, 8. 3. 2010 

 

 

………………………………………                      ……………………………………… 

za zadavatele                                                             za zástupce 
Stanislav Plekanec                                                   Ing. Jakub Ku čera 


