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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

„OPRAVA KANALIZACE od č.p. 24 po č.p. 101 – ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE“ 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Obchodní jméno Obec Sebranice 
Sídlo Sebranice 149, 679 31 Sebranice u Boskovic 
IČ 00280917 
Právní forma Obec  
Kontaktní osoba 
Jméno Jiří Páral 
Telefon +420  773 749 079 
email ousebranice@seznam.cz 

 

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

Obec Sebranice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební a zemní práce v rámci 
realizace akce „OPRAVA KANALIZACE od č.p. 24 po č.p. 101 – ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE“. Předmětem 
zakázky jsou zemní a stavební práce včetně příslušenství, specifikovaných v projektové dokumentaci. 
Veřejná zakázka je zadávána podle ust. § 31 a ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále je zákon). 

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Zakázku je možné realizovat pomocí subdodávek. 

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, jen v českém jazyce. 

Předpokládaná cena zakázky: 

Zemní a stavební práce  1.950.000 Kč bez DPH, DPH 21 % 409.500 Kč 2.359.500 Kč včetně DPH 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍ PODMÍNEK 

Termín realizace:  1.7.2021 – 30.9.2021 

Místo plnění: Obec Sebranice, Sebranice 149, 679 31 Sebranice u Boskovic 

Záruční doba: minimální délka záruky k předmětu plnění je 60 měsíců nebo delší 

Platební podmínky: 

Cena za celý předmět plnění bude uhrazena ve dvou platbách. První platba ve výši 50 % + DPH 
v zákonné výši bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím do 21 (dvacetjedna) 
dnů od předání staveniště. Druhá část kupní ceny ve výši 50 % + DPH v zákonné výši bude uhrazena na 
základě faktury vystavené prodávajícím do 21 (dvacetjedna) dnů od předání a podepsání předávacího 
protokolu. Veškeré faktury musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
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4. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Technická specifikace zakázky obsahuje závazné parametry, které musí být dodrženy nebo nesmí být 
překročeny. Jedná se dodávku zemních a stavebních prací. Podrobné informace jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci – příloha PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE + POLOŽKOVÝ ROZPOČET. 

V případě jakýchkoliv nejasností je nutné kontaktovat písemně zadavatele s odůvodněním dotazu 
nebo požadavku na změnu nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel poskytne odpověď na dotaz nebo požadavek uchazeče písemnou formou, zpřístupněnou 
všem ostatním uchazečům, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení požadavku nebo dotazu. 

5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Originál nesmí 
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Listy nabídky budou pevně a nerozebíratelně spojeny tak, aby bylo monžné listovat ve svazku. 

Obálka s nabídkou bude označena výrazným napisem: 

NEOTVÍRAT - OPRAVA KANALIZACE od č.p. 24 po č.p. 101 – ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 

a dále bude obsahovat název a sídlo uchazeče, který nabídku předkládá. 

Obsah nabídky – Svazek bude členěn do 2 základních obsahových bloků: 

Blok A) Dokladová část 

- krycí list nabídky vyplněný ve všech částech. Povinnou součástí krycího listu nabídky je uvedení 
nabídkové ceny. 

- doklady a dokumenty, jimiž uchazeč prokazuje splnění základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů (viz. níže)  

Blok B) Technické řešení a cenová nabídka 

- součástí nabídky bude technická specifikace zakázky a položkový rozpočet 

Způsob zpracování nabídkové ceny: 

Uchazeč předloží v nabídce rozpis všech položek, u každé položky uvede cenu bez DPH v Kč, dále bude 
uvedena cena celkem bez DPH v Kč, zvlášť DPH v Kč a cena celkem včetně DPH v Kč. Cena nabídky 
zahrne celé dílo, které je předmětem výběrového řízení. 

Nabídková cena uvedená uchazečem se považuje za cenu maximální, tj. nesmí být překročena. Uchazeč 
je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, či veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci prací 
očekávat. Ke změně nabídkové ceny může dojít pouze v souvislosti se zákonnou změnou sazby DPH, a 
to ve výši změny této sazby. Součástí nabídky musí být vyplněný, podepsaný a orazítkovaný položkový 
rozpočet.  
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Uchazeč je povinen přiložit doklad o: 

- základních kvalifikačních předpokladech 
o Každý dodavatel je povinen splnit základní způsobilost předložením podepsaného 

čestného prohlášení v příloze č. 1 této výzvy. 
o Vítězný dodavatel prokáže před podpisem kupní smlouvy splnění základní kvalifikace 

předložením dokladů v originálech nebo ověřených kopiích. 
- profesních kvalifikačních předpokladech 

Splnění profesních kvalifikačních požadavků prokáže dodavatel, který předloží: 
o Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán 
o Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii vyhotovené z originálu 
ne staršího 90 dnů ke dni podání nabídky. 

- technické kvalifikační předpoklady 
o Splnění kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením dvou významných 

dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení 
prostřednictvím údajů vyplněných v příloze č. 1 – čestné prohlášení. Za významnou 
dodávku se považuje dodávka odpovídající kvalitou, specifikací a výší nabídkové ceny 
požadavkům zadavatele na předmět plnění dle této výzvy.  

Stáří dokladů 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních 
dnů. 

Subdodávky 

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodovatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, 
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodovatelem vyřadí. 

Ve výběrovém řízení není akceptována variatní nabídka. 

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednate jménem či za uchazeče. 
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6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

Kritéria pro zadání zakázky 

Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

Maximální možná cena je stanovena na 2.359.500 Kč vč. DPH. Uchazeči, kteří uvedou vyšší cenu, budou 
vyřazeni z dalšího hodnocení. 

Nejvýhodnější nabídkou v celkovém hodnocení je ta, která nabídne nejnižší cenu v Kč bez DPH. 

Posuzování a hodnocení nabídek 

Nabídky bude hodnotit hodnotící komise složená z 5 členů. 

U každé nabídky bude přezkoumáno, zda jsou obsaženy všechny náležitosti požadované zadavatelem. 

Soutěžní nabídky, které nebudou ve shodě se základními podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách (administrativní shoda), budou vyloučeny. 

Hodnotící komise posuzuje 

- zda nabídka splňuje zadávací podmínky, 
- zda neobsahuje mimořádně nízkou cenu vzhledem k technickým parametrům, 
- zda jsou uvedené parametry a cena objektivně zdůvodnitelné, 
- zda nabídka neobsahuje nejasnosti, které je třeba zdůvodnit. 

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků 
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal. 

Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též 
výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od 
uchazeče písemné zdůvodnění těch řástí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 
Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 
uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. 

Zadavatel si ponechává ve vlastnictví všechny nabídky, které v rámci tohoto výběrového řízení obdržel. 
Účastníci výběrového řízení tedy nemají právo na to, aby jim jejich nabídka byla vrácena. Pokud byla 
však soutěž zrušena ještě před otevíráním obálek, je zadavatel povinen neotevřené nabídky vrátit 
uchazečům. 

Dříve, než uplyne doba platnosti nabídky, oznámí zadavatel písemně všem uchazečům výběrového 
řízení výsledky výběrového řízení. 
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7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

 
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku a poskytnout 
zadavateli informace o své kvalifikaci. Nabídka dodavatele, včetně údajů o kvalifikaci, musí být 
zadavateli doručena písemně nebo osobně na adresu Obecního úřadu Sebranice nejpozději do konce 
lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou 
zahrnuty do hodnocení a účastníci zadávacího řízení budou bezodkladně vyrozuměni o tom, že jejích 
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně 
nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 
 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21.5.2021 do 12:00 hodin. 
Komise provede otevírání obálek s nabídkami dne 24.5.2021 od 18:30 hodin. 

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 
 

8. OSTATNÍ PODMÍNKY 

Uchazeči jsou svoji nabídkou vázáni až do podpisu smlouvy o dílo. V této lhůtě provede zadavatel 
kontrolu a posouzení nabídek, výběr nejvhodnějších nabídek a sdělí písemně všem uchazčům, zda 
jejich nabídka byla, či nebyla přijata.  

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv 
vliv na cenu nabídky. Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
a) provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu s výzvou k podání nabídek 
až po hodnocení nabídek a provést posouzení splnění podmínek účasti pouze u nabídky, která se v 
hodnocení umístila na prvním místě 
b) v rámci hodnocení nabídek vyžádat si od dodavatele písemné zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny 
c) v případě, kdy je v zadávacím řízení jediný dodavatel provést výběr nabídky bez hodnocení 
d) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované dodavatelem  
v nabídce, a to zejména faktickým předvedením nabízeného předmětu plnění a jeho vlastností  
a funkčnosti v sídle zadavatele nebo v jiném zdravotnickém zařízení v ČR, kde je totožný předmět plnění 
instalován 
e) požadovat po vítězném dodavateli před podpisem kupní smlouvy prokázání splnění základní  
a profesní způsobilosti dle bodů 8.1 a 8.2 této výzvy 
f) jednat s dodavatelem o znění smlouvy před jejím podpisem 
g) zrušit veřejnou zakázku, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu a neuzavřít smlouvu  
s žádným dodavatelem 
h) nevracet dodavatelům předložené nabídky ani jejich části 
i) v průběhu veřejné zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky veřejné zakázky, a to písemně  
a všem dodavatelům veřejné zakázky shodně 
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j) zveřejnit výsledky zadávacího řízení, včetně parametrů vítězné nabídky, jakož i právo zveřejnění 
všech náležitostí budoucího smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. 
 
Veškeré náklady, které dodavatelům vznikly při přípravě, zpracování a podání nabídek, jakož i další 
náklady, které jim vznikly v reakci na výzvu k podání nabídky, nesou dodavatelé. 
 
 
Splněním podmínek soutěže nevzniká uchazeči nárok pro přijetí nabídky, ani pro uzavření smlouvy o 
dílo. 

Zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo po 
ukončení soutěže, nejpozději před podpisem smlouvy o dílo. 

 

Zadavatel: Obec Sebranice 

 

 

Sebranice, dne 5. května 2021 


