
Veřejné zakázka na stavební práce /Veřejné zakázky/ 
Stavební práce –  

Výstavba místní komunikace v obci Střítež. 
SO 101 – Místní komunikace 
SO 501 – Odbočení vodovodního řádu 
SO 502 – Výměna potrubí stávajícího vodovodu 

Výzva - zakázka malého rozsahu 

Zadávací řízení: zakázka malého rozsahu dle §12 odst. (3) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). 
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace. 
Zakázka na: stavební práce 

Identifikační údaje zadavatele: 

Obec Střítež  
IČ: 00576913, DIČ: CZ 00576913 (nejsme plátci DPH)  
se sídlem: 739 59 Střítež 118 
Telefon: 558 694 322 
Fax: 558 694 322 
E-mail: stritez@obecstritez.cz 
Internetová adresa: www.obecstritez.cz 
Odpovědná osoba: Petr Machálek - starosta 
(Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele.) 
Kontaktní osoba: 
ve věci zadávacího řízení: Petr Machálek 
v technických záležitostech: Ing. Roman Wilkonsky, 602 540 792 
 

Zadávací podmínky 

1. Předmět zakázky: 
Název zakázky: Výstavba místní komunikace v obci Střítež 
Místo realizace: Obec Střítež, okres F-M, kraj Moravskoslezský 
Klasifikace předmětu: 
zakázky – kód CPV: 45212212 
Specifikace předmětu zakázky: 
 
SO 101 – Místní komunikace 
Komunikace je navržena jako silnice M01k – 3,5/6,5/30, jednopruhová s obousměrným 
provozem s výhybnou pro možnost vyhnutí vozidel. Celková šířka komunikace je 4,5m, šířka 
komunikace se skládá z jednoho jízdního pruhu šířky 3,5m a nezpevněné krajnice šířky 0,5m 
po obou stranách komunikace. Na pravé straně komunikace ve směru staničení je navržen 
nezpevněný příkop pro odvedení vody z komunikace. Komunikace má jednostranný spád 
vozovky 2,5% směrem k navrženému příkopu a 3% zemní pláně. Celková délka komunikace 
je 235m. Komunikace bude napojena na okolní terén svahováním se sklonem svahu 1:2,5 , 
1:1,75. Na závěr bude provedeno ohumusováním tloušťky 100 mm. Napojení komunikace na 
silnici MK 22 a místní komunikace, je provedeno plynulým napojením.  
 
SO 501 – Odbočení vodovodního řádu a SO 502 – Výměna potrubí stávajícího vodovodu 
Jedná se o vodovodní řád (SO 501) pro uvažovanou stavbu DN 80- z materiálu PE 100 RC o 
celkové délce 153m a dále o výměnu stávajícího potrubí (SO 502) v místě napojení 
projektované komunikace na stávající komunikaci potrubím DN 80 – z materiálu PE 100 RC 
o celkové délce 12m. 
 



2. Předpokládaná doba plnění: 

Zahájení: 12.10.2011, dokončení: 9.12.2011, popřípadě do 7 kalendářních dnů po 
nabytí právní moci stavebního povolení.  

3. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace: 

PD (technické zprávy a výkazy výměr) bude zaslána během zadávací lhůty na 
základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: stritez@obecstritez.cz 

4. Prohlídka místa plnění: 

Prohlídka místa plnění individuálně – prostor je veřejně přístupný. 

(parcely v k.ú. Střítež na pozemcích parc.č. 1203, 1196/19, 1113/2, 1113/3, 1112/4, 1111/1, 
1103)  

5. Záruční podmínky: 

Záruční doba min. 60 měsíců 

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 

a. Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky (živnostenské oprávnění, licence,….) - běžná kopie 

b. Výpis z Obchodního rejstříku dodavatele (pokud je v něm dodavatel zapsán), 
či výpis z jiné obdobné evidence (pokud je v ní zapsán) - běžná kopie 

c. Čestné prohlášení dodavatele, že nebyl pravomocně odsouzen ve smyslu § 
53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Čestné prohlášení dodavatele, že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu 
jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. 

Čestné prohlášení dodavatele, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 
letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolventní 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. 

Čestné prohlášení dodavatele, že není v likvidaci. 
Čestné prohlášení dodavatele, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatek na pojistném 

a penále na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. 

Čestné prohlášení dodavatele, že nebyl v posledních 3 letech pravomocně 
disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních 
právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti (autorizace) podle 
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává příslušnou činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, musí být čestné 
prohlášení formulováno ve vztahu k těmto osobám. 

Čestné prohlášení dodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek 

Originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat 
jménem dodavatele 

d. Doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizaci) dodavatele nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky 
nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Autorizace požadována v oboru: dopravní 
stavby nebo vodohospodářské stavby – běžná kopie osvědčení o autorizaci v příslušném 
oboru. 

e. Certifikát řízení jakosti. Certifikát dle EN ISO 9001. Zadavatel uzná 
rovnocenné doklady vydané v členském státě EU. – běžná kopie. 



Čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku dodavatele nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů. Z 
předložených dokladů musí být zřejmé, že dodavatel splňuje zadavatelem stanovené 
požadavky. 

Výpisem (běžná kopie) ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne starším než 3 
měsíce k datu prokázání kvalifikace, je možné nahradit splnění kvalifikačních předpokladů 
uvedených v bodě 6. ost. a-e. 

Prokázání kvalifikace výpisem (běžná kopie) ze seznamu Certifikovaných dodavatelů 
není vyloučeno. Splnění kvalifikace se pak prokazuje pouze v rozsahu v něm uvedených 
údajů a údaje zapsané v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro 
prokázání splnění kvalifikace. 

Kvalifikace se prokazuje k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 

Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve 
formě a rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci 
včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé. 

Upozorňujeme zájemce, že pokud jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a 
má-li s ním být uzavřena smlouva o dílo, dále předloží před podpisem smlouvy v originálu 
nebo v úředně ověřené kopii: doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, doklad o oprávnění k výkonu činností dle zvláštního 
předpisu (zák. č. 360/1992 Sb.) tj.stavbyvedoucího – osoby zabezpečující odborné vedení 
provádění stavby, výpis z Obchodního rejstříku, je-li do něj dodavatel zapsán, ne starší než 
90 kalendářních dnů. 

V případě, že uchazeč nedoloží k podpisu smlouvy výše uvedené doklady, bude toto 
jednání zadavatelem posuzováno jako neposkytnutí součinnosti potřebné pro uzavření 
smlouvy. 

7. 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) nebo 

- ekonomických kvalifikačních předpokladů nebo 

- technických kvalifikačních předpokladů požadovaných 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. 

  



Dále je uchazeč povinen zadavateli této zakázky předložit doklady prokazující 
splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) (tj. čestné 
prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) (tj. 
např. kopie výpisu z OR, kopie dokladu o živnostenském oprávnění odpovídající 
předmětu zakázky a kopie dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost) 
subdodavatelem. 

Má-li být předmět této zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) 
Zákona (tj. prokázání základních kvalifikačních předpokladů) a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění 
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona (tj. prokázání profesních, 
ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů) musí prokázat všichni 
dodavatelé společně. 

 

8. Další zadávací podmínky: 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN. Zadavatel požaduje 
bezvadné provedení díla. 

9. Lhůta pro podání nabídek: 

Datum: 26.09.2011, Hodina: 11,00 Místo pro podání nabídek: Obec Střítež, 739 59 
Střítež 118, okr. Frýdek-Místek 

10. Datum a hodina otevírání obálek: 

Datum: 27.09.2011, Hodina: 9:00, při otevírání obálek bude zveřejněna nabídková 
cena. Místo pro otevírání obálek s nabídkami: Předsálí kulturního domu ve Stříteži, 739 59 
Střítež 118. 

11. Způsob a kritéria hodnocení: 

Nejnižší nabídková cena 

Hodnocení bude provedeno v souladu s 79 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., 
v platném znění. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny. Nejlépe bude 
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že po hodnocení nabídek bude 
na prvním místě více nabídek se shodnou nabídkovou cenou, bude o pořadí nabídek se 
shodnou nabídkovou cenou rozhodnuto losem. K losování budou přizváni uchazeči, kteří 
podali nabídky se shodnou nabídkovou cenou. O losování bude vyhotoven zápis, který bude 
součástí dokumentace k zadávacímu řízení. 

12. Zadávací lhůta: 

10 kalendářních dnů. Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je 
povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem do 10 dnů ode dne, kdy byl písemně vyrozuměn o 
výsledku zadávacího řízení. Zadávací lhůta se uchazeči, který se v zadávacím řízení umístil 
na druhém (popř. třetím) místě, prodlužuje o 10 dní počítaných od vyzvání tohoto uchazeče 
zadavatelem k podpisu smlouvy, pokud uchazeč vybraný jako první (druhý) odmítne uzavřít 
smlouvu. 

13. Nabídková cena: 

Nabídková cena bude zpracována jako pevná s rozlišením na část bez DPH, 
samostatně DPH a celková cena s DPH. Nelze poskytovat zálohy. Nabídková cena bude 
stanovena oceněním všech položek výkazu výměr. Tento výkaz výměr určený k ocenění je 



součástí projektové dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu 
smlouvy o dílo a položkově strukturována v jeho příloze. 

Uchazeč má povinnost ocenit všechny položky výkazu výměr. U položky, kterou 
uchazeč nebude účtovat, vyplní v předkládaném výkazu výměr hodnotu „0,00“. Nesplnění 
tohoto požadavku zadavatele je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 

Variantní řešení se nepřipouští. 

Nabídkovou cenu uchazeč uvede v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo. V 
případě rozporu platí nabídková cena uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Pokud nebude 
nabídková cena v návrhu smlouvy o dílo uvedena, bude tato nabídka vyřazena.  

14. Forma nabídky: 

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona č. 137/2006 Sb., 
v platném znění na adrese pro podání nabídek uvedené v bodě 8 této zadávací 
dokumentace. Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené nápisem 
„ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ, Výstavba místní komunikace v obci Střítež – NEOTVÍRAT“ a adresou 
uchazeče, na niž je případně možno zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 zákona. Nabídka 
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel 
doporučuje, aby všechny listy nabídky byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a 
nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Nabídka musí být zpracována v 
českém jazyce. 

15. Obsah nabídky: 

Nabídka bude vypracována v požadované formě a bude minimálně obsahovat: krycí 
(úvodní) list nabídky. Pokud jedná jménem uchazeče zmocněnec na základě plné moci, 
musí být v nabídce, za krycím listem nabídky, přiložena platná plná moc v originále nebo v 
úředně ověřené kopii., obsah nabídky, požadované doklady k prokázání kvalifikace, 

nabídkovou cenu dle bodu 12, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče, ostatní doklady požadované zadavatelem. 

16. Jiné: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu a to do doby 
uzavření smlouvy, požadovat dodatečné informace k podané nabídce uchazeče. Dále si 
zadavatel vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, neposkytovat náhradu 
nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Jakékoliv 
porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany uchazeče nebo 
uvedení nepravdivých informací v nabídce je důvodem k jeho vyloučení ze zadávacího 
řízení. 

 

Ve Stříteži dne: 15.09.2011 
Petr Machálek 

starosta obce Střítež 


