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Výzva k podání nabídky 

 
 
Obec Přibice jako zadavatel zakázky malého rozsahu "Opravy komunikací a chodníku" Vás vyzývá k 
podání nabídky a prokázání kvalifikace. 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Název:  Obec Přibice  
Adresa:  Přibice 348, 691 24 
Zastoupení:  Mgr. Marie Bednářová 
IČO:   00600211 
DIČ:   CZ00600211 
Tel.:   519 432 223 
Email:  podatelna@pribice.cz 
 

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 
 
Název veřejné zakázky:  Oprava komunikací a chodníku 
Druh VZ:   Veřejná zakázka na stavební práce, veřejná zakázka malého rozsahu 
Hlavní místo plnění:   Jihomoravský kraj (CZ064),  
Stručný popis VZ:  Opravy komunikací a chodníku v obci Přibice  
 
Hodnota VZ bez DPH:   1.350.000,- Kč 
Hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena 
 
Zadavatel této veřejné zakázky je veřejný zadavatel dle ust. § 2 odst. 2 písm. c) zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si je vědom, že veřejný zadavatel dle 
ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., není povinen zadávat zakázky malého rozsahu podle zákona o 
veřejných zakázkách; veřejný zadavatel je povinen dodržet zásady uvedené v ust. § 6 zák. č. 137/2006 
Sb. Z důvodu dodržení obecné povinnosti postupovat dle ust. § 6 zák. č. 137/2006 Sb. se zadavatel 
rozhodl při zadávání této zakázky přiměřeně postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tato zadávací dokumentace odkazuje na některé 
ustanovení zák. č. 137/2006 Sb. je povinen zájemce (uchazeč) podle tohoto ustanovení postupovat, 
jinak bude jeho nabídka vyřazena (odmítnuta). 
 
Místo plnění VZ (místo dodání) 
 

Místo plnění je obec Přibice. 
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Vymezení předmětu veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky je oprava chodníku a komunikací v obci Přibice.  
Jedná se hlavně o opravy výtluků a přebal poškozených komunikací a oprava chodníku.  
Stavební záměr vyhotovil Ing. Michal Hlaváč, tel.: 733373784 
 
Podmínky pro získání zadávací dokumentace 
Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci včetně stavebního záměru a příloh na webových stránkách 
obce Přibice: 
http://www.pribice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid 
 
Časová specifikace – doba plnění zakázky 
Předpokládaný termín zahájení doby plnění: konec července 2013 
Předpokládaný termín ukončení doby plnění: 15. září 2013 
 

3. TERMÍNY A LHŮTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

1. Prohlídka místa plnění 
 

Dle dohody se zadavatelem 
 

2. Lhůta pro doručení nabídek 
 
Do 2. 7. 2013 do 15:30 hodin 
uchazeči doručí poštou své nabídky na adresu sídla zadavatele nebo osobně odevzdají nabídku na 
podatelně zadavatele vždy v pracovních dnech od 7,30 do 15,30 hodin v kanceláři OÚ Přibice, Přibice 
348, 691 24. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 15,30. (viz. část 5. Informace k podání 
nabídky této zadávací dokumentace). 

4. STRUKTURA NABÍDKY 
Strukturu nabídky bude posuzovat zadavatel při kontrole úplnosti každé nabídky podle § 71 odst. 8 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen mimo jiné “Zákon"), ve znění pozdějších 
předpisů. Další náležitosti nabídky jsou uvedeny v části 5 této zadávací dokumentace. 
 
Uchazeč dodá nabídku v následující struktuře: 
 
1. Krycí list nabídky 

 

Vzor krycího listu nalezne uchazeč na konci této zadávací dokumentace jako přílohu č. 1 . 
 

2. Obsah 
 
V obsahu budou přehledně uvedeny jednotlivé části nabídky s vyznačením stran, kde se nacházejí. 
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3. Identifikační údaje uchazeče (přiloží do nabídky). 
 
Uchazeč uvede tyto údaje: 
• jméno a právní formu společnosti , 
• jméno, příjmení, titul všech členů statutárního orgánu, 
• jméno, příjmení, titul osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče, 
• sídlo, 
• IČ, 
• DIČ, 
• bankovní spojení a číslo účtu , 
• zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci (kde a spisové číslo), 
• telefon, 
• fax (má-li jej) 
• e-mail 
• www stránky (má-Ii je). 
 
4. Doklady kvalifikace 
 

Uchazeč přiloží následující dokumenty požadované po něm zadavatelem: 
 
4.1 Základní kvalifikační předpoklady 
 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) 
zákona 137/2006 Sb. předložením čestného prohlášení. 
 
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže: 
a) výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-Ii v nich uchazeč zapsán 
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. 
d) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o 
řádném plnění nejvýznamnější z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a 
místo stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 
odborně, v minimálním rozsahu 3 stavby obdobného charakteru v minimální výši 500 000Kč bez DPH 
u každé této referenční stavby. 
 
Příslušné doklady je možné v nabídce předložit v prostých kopiích. Originály nebo úředně ověřené 
kopie dokladů předloží vybraný dodavatel zadavateli před podpisem smlouvy. 
 
5. Nabídková cena 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídková 
cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a 
nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 
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6. Podepsaný návrh příslušné smlouvy 
 
Uchazeč přiloží podepsaný návrh příslušné smlouvy. Smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat 
jménem za uchazeče (podpisovým právem podle obchodního rejstříku). 

5. INFORMACE K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. 
Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Jistotu zadavatel nepožaduje. 
Nabídka bude předložena v českém jazyce. 
Zájemci/uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. 
Zadávací lhůta (termín, dokdy je uchazeč svojí nabídkou vázán) je stanovena do 15.9.2013, což je 
zároveň lhůta nejpozdějšího termínu ukončení realizace veřejné zakázky. 
 
Nabídka bude předložena v originále a v jedné prosté kopii originálu a bude zadavateli předána v 
obálce viditelně označena nápisem "OPRAVA KOMUNIKACÍ A CHODNÍKU - NEOTVÍRAT" a obálka 
bude na přelepkách zapečetěna razítky uchazeče. Uvedená adresa zadavatele na nabídce bude: 
 
Obec Přibice 
Přibice 348 
691 24 
 
Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, 
datem a časovým údajem převzetí. Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny 
v souladu se zadávací dokumentací, nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah 
vyjmout. 
 
V případě doručení poštou nebo jinou podobnou službou po uplynutí lhůty pro podání nabídky, 
zadavatel takovou nabídku převezme, neotevře ji, pouze zapíše datum a hodinu doručení s 
poznámkou, že nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Zadavatel bezodkladně 
vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět taková ověřování informací, předložených s nabídkou, která 
může hodnotící komise považovat za potřebná. 
 
Nabídka uchazeče musí obsahovat identifikační údaje uchazeče a příslušnou smlouvu dle ust. § 68 
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Uchazeč je povinen na základě požadavku hodnotící komise podle § 77 předložit zdůvodnění  
mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu zakázky. 
 
V Přibicích dne 17. 06. 2013  
                                                        ……………………………………..    
              Mgr. Marie Bednářová                                                         
                                                         starostka obce Přibice                                                                                      
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Příloha č. 1: 

Krycí list nabídky 

ZÁKLADNI ÚDAJE: 

Název veřejné zakázky: 
 
Doba trvání VZ:  do ……………………………. (zadávací lhůta) 
 
Zadavatel: 
Sídlo: 
Zástupce: 
IČO : 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 
www: 
 
Uchazeč: 
Adresa: 
IČ : 
DIČ : 
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 
Bank. spojení: 
Osoby zmocněné k zastupování: 
 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM: 
 

1. Nabídková cena: 
       
       bez DPH           …………………………..  
     
       DPH              …………………………..  
 
       včetně DPH        …………………………..   
      
 
 
                                              ……………………………………………….  
                                          Obchodní firma – podpis osoby oprávněné 
                                                jednat jménem či za uchazeče 
                                                    


