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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 118, 739 59 Střítež 
zastoupen:   Stanislavem Plekancem, starostou obce 
IČ:    00576913 
DIČ:    subjekt není plátcem DPH 
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:  Revitalizace centra obce Střítež 
místo stavby:     obec Střítež, pozemky parc. č. 554/1, 554/2, 554/3, 559, 561, 564,  

1141/1 a 1199/6 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 4.600.000,- Kč bez DPH. 
(slovy: Čtyřimilionyšestsettisíckorun). 

V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH a včetně DPH. Nabídková 
cena musí být uvedena v české měně. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná 
a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. Platnost 
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ceny je do konce realizace zakázky, jakékoli další náklady v průběhu realizace nebudou ze strany 
zadavatele akceptovány. 

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato Výzva a její přílohy (zejména situace a slepý 
rozpočet). Uchazeč nesmí ve své nabídce překročit maximální hodnotu zakázky definovanou v 
odstavci výše. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v 
soutěži.  

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).  

Bližší textová specifikace předmětu veřejné zakázky je součástí přílohy č. 5 této Výzvy, bližší 
specifikace situace je dale uvedena v příloze č. 3 (pro stavbení část), resp. příloze č. 4 (pro část 
revitalizace zeleně) této Výzvy. 

3.4 Záruka za provedené práce 
Zadavatel požaduje min. 60 měsíční záruku na provedené práce. 

4. Termíny pln ění veřejné zakázky  

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1. září 2010 
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: 31. prosince 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 § 53, 54, 55 a 56 zákona, a to v 
rozsahu definovaném níže. 

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 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 
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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 (§ 55): 
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 (§ 56): 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který 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; 

- v souladu s § 56 odst. 4 zákona pak uchazeč předloží certifikát systému řízení jakosti řady 
ISO 9001 pro stavební práce v oblasti provád ění staveb, jejich zm ěn a odstra ňování.  Pokud 
má uchazeč zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný certifikát, který 
prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci uchazeče (úředně ověřená kopie). 

5.5 Využití subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění níže uvedených částí kvalifikace, mezi které 
patří prokázání: 

- profesních kvalifikačních předpokladů (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku či výpisu 
z jiné obdobné evidence, je-li v kterékoli z nich či má-li v kterékoli z nich být dodavatel 
zapsán) 

- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nebo 
- technických kvalifikačních předpokladů 

požadovaných veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů v chybějícím rozsahu prostřednictvím 
subdodavatele, je povinen předložit jako součást kvalifikačních dokumentů smlouvu uzavřenou 
se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace. 

6. Obchodní a platební podmínky  

Zadavatel se zavazuje uhradit cenu ve splátkách na základě dílčích faktur vystavených vítězným 
dodavatelem se specifikací realizovaných prací. Minimální fakturační období jsou 3 měsíce, 
přičemž první dílčí faktura za provedené plnění bude vystavena ke dni 30. září 2010. 
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Faktury za provedené práce budou zadavateli zaslány v daném fakturačním období se splatností 
90 pracovních dnů od data jejich doručení. 

Výkaz provedených prací bude odsouhlasen technickým dozorem zadavatele a bude přílohou 
faktury. Odsouhlasení provedených prací a dodávek technickým dozorem je vždy nutno doložit 
příslušnými atesty a certifikáty použitých materiál ů nebo pot řebných zkoušek.  Zadavatel 
neumož ňuje využití recyklovaných materiál ů (zejména živi čné směsi) p ři pln ění předmětu 
této ve řejné zakázky.  

7. Varianty nabídky  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

8. 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 
(kancelá řskou sešíva čkou, provázkem) v četně přelepky s razítkem a podpisem 
oprávn ěného zástupce uchaze če (přes spoj či provázek) .  

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupce m subjektu 
uchazeče. Součástí tohoto návrhu bude uvedení minimálně: 

- identifikačních údajů obou stran smlouvy; 
- předmětu smlouvy o dílo; 
- nejvýše přípustné nabídkové ceny; 
- záručních podmínek a záruční doby (minimálně 60 měsíců); 
- doby plnění předmětu veřejné zakázky (resp. uvedení nejzazšího data ukončení plnění 

předmětu veřejné zakázky); 
- obchodních a platebních podmínek (v souladu s požadavky zadavatele – viz kap. 6 této 

Výzvy); 
- 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. 1 této výzvy); 
b) Doklady prokazující splnění základních kvalifika čních p ředpoklad ů; 
c) Doklady prokazující splnění profesních kvalifika čních p ředpoklad ů; 
d) Doklady prokazující splnění ekonomických kvalifika čních p ředpoklad ů; 
e) Doklady prokazující splnění technických kvalifika čních p ředpoklad ů; 
f) Dokument s uvedenou nejvýše p řípustnou nabídkovou cenou uchaze če (v členění: 

cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH), podepsaný statutárním zástupcem subjektu 
uchazeče; 
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g) Dokument s uvedeným nejzazším termínem doby ukon čení pln ění předmětu ve řejné  
zakázky, podepsaný statutárním zástupcem subjektu uchazeče; 

h) Vypln ěný výkaz vým ěr, resp. slepého rozpočtu (viz příloha č. 4 této Výzvy); 
i) Návrh smlouvy o dílo  (bez příloh), tento návrh smlouvy bude podepsán statutárním 

zástupcem subjektu dodavatele; 
j) Další dokumenty a doklady  dle vlastního uvážení uchazeče (nepovinné). 

9. Lhůta a místo pro podání nabídek uchaze čů 

Lhůta pro podání nabídek  končí dne 13. 8. 2010 ve 12:00 hod.  

Místem podání nabídek  je sídlo zadavatele na adrese: 
Obec St řítež, Střítež 118, 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 16:00h, 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 
118, 739 59 Střítež, a to před termínem uplynutí lhůty, tj. do data 13. 8. 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 “Revitalizace centra obce St řítež – 
NEOTVÍRAT!“. Obálka bude dále ozna čena obchodním názvem/jménem uchaze če a jeho 
zpětnou adresou.   

10. Otevírání obálek s nabídkami uchaze čů 

Otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů se uskuteční dne 16. 8. 2010 v 9:00 hod.  
Místem otevírání obálek je sídlo zadavatele – Střítež 118, 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). 

11. Zadávací lh ůta 

Zadávací lhůta je stanovena do 31. 12. 2010. 

12. 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 bez DPH  – relevance 85 %. 
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b) Smluvní pokuta za nedodržení nejzazšího termínu ukončení plnění předmětu veřejné 
zakázky v Kč bez DPH – relevance 15 %. 

11.1 Bližší popis stanovených hodnotících kritérií 

Nabídková cena bez DPH : 

- jedná se o výslednou cenu za provedení stavebních prací vycházející z Dokumentu 
s uvedenou nejvýše přípustnou nabídkovou cenou uchazeče (resp. vycházející z  
vyplněného závazného výkazu výměr, který je součástí příloh této Výzvy). Hodnota bude 
uvedena v Kč bez DPH; 

- celková nabídková cena bez DPH bude shodná na všech relevantních dokumentech 
nabídky, konkrétně se jedná o Krycí list nabídky, Návrh smlouvy o dílo a Dokument 
s uvedenou nejvýše přípustnou nabídkovou cenou uchazeče. 

 
Smluvní pokuta za nedodržení nejzazšího termínu uko nčení pln ění předmětu ve řejné 
zakázky v K č bez DPH: 

- jedná se o smluvní pokutu uvedenou v Krycím listu nabídky, která bude shodná s 
Návrhem smlouvy o dílo. Výše smluvní pokuty bude uvedena za každý kalendářní den 
prodlení oproti nabízenému konečnému termínu plnění předmětu zakázky (předání díla 
bez vad a nedodělků), kde minimální požadavek je 5.000,- Kč bez DPH za den, 
maximální však 40.000,- Kč bez DPH za den. Pokud dodavatel nabídne smluvní pokutu 
vyšší, než je maximální hodnota 40.000 Kč bez DPH, nebude toto hodnotící komisí 
akceptováno a bude posuzováno jako tato maximální hodnota 40.000 Kč bez DPH; 

- výše smluvní pokuty bude shodná na všech relevantních dokumentech nabídky, 
konkrétně se jedná o Krycí list nabídky a Návrh smlouvy o dílo. 

11.2 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, 
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 „Nabídková cena bez DPH“) 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 „Smluvní pokuta za nedodržení nejzazšího termínu ukončení 
plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH“) se bude používat pro výpočet bodového zisku 
nabídky vzorec: 
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• (hodnota hodnocená / hodnota nejvyšší) * maximální počet přidělovaných bod ů = 
nevážený bodový zisk nabídky. 

13. Prohlídka místa pln ění 

Místo plnění zakázky je veřejně přístupné, proto zadavatel nepředpokládá organizaci společné 
prohlídky. 

14. Dodate čné informace a pravidla komunikace s kontaktní osob ou 

Dodatečné dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé v zákonné lhůtě v písemné formě 
zasílat k rukám kontaktní osoby na e-mail: stritez@innovuj.cz. 

Na dotazy podané jinou než písemnou formou nebo po lhůtě nebude brán z řetel. 

V žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace a v e-mailu obsahujícím dotaz k zadávacím 
podmínkám budou vždy uvedeny: 

- identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, IČ a sídlo); 
- kontaktní údaje dodavatele (kontaktní osoba, telefon a e-mail); 
- informace o tom, ke které zakázce se žádost vztahuje. 

 
Zadavatel v zákonné lhůtě doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného 
znění žádosti, všem dodavatelům, kteří byli osloveni výzvou k podání nabídky a prokázání 
kvalifikace nebo kteří na základě uveřejnění výzvy požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, 
a to prostřednictvím e-mailu. 

Zadavatel je povinen poskytnout všem známým dodavatelům (uchazečům) dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 

15. 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. 

16. Přílohy  

1. Krycí list nabídky (formát .doc) 
2. Situace k předmětu veřejné zakázky – stavební část (formát .pdf) 
3. Situace k předmětu veřejné zakázky – část revitalizace zeleně (formát .pdf) 
4. Výkaz výměr předmětu veřejné zakázky - slepý rozpočet (formát .xls) 
5. Podrobnější specifikace předmětu zakázky (formát .pdf) 




