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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ 
ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
Zadavatel 
Název: Obec Hodslavice 
Sídlo: Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice IČ: 00297917 
DIČ: CZ00297917 
Zástupce:  Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce 
(dále jen „Zadavatel“) 
Společnost pověřená organizací zadávacího řízení  
Jméno a příjmení/obchodní firma/název: J2V services s.r.o. 
Kontaktní adresa: Bassova 98/8,Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČ: 03620352 
DIČ: CZ03620352 
Údaj o zápisu do obchodního  
rejstříku či jiné evidence: zapsaná v obchodním rejstříku :C235121 vedená u 

Městského soudu v Praze  
Kontaktní osoba:  Ing. Vladimír Martinák Telefon: +420 602 773 536 
E-mail: martinak@lavi.cz 
 
 (dále také jako „Poradce“) 
Vymezení oprávnění Poradce:  Zadavatel se nechal zastoupit Poradcem na základě smlouvy  při výkonu práv a povinností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
v platném znění, (dále jen „Zákon“). 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Zadavatel v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) a 
v souladu se Zadáváním veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 
2014-2020, verze 4.0 z 1.4. 2016 Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 Zákona, zadávanou mimo režim Zákona, 
„Vypracování dokumentace pro stavební povolení: Odkanalizování obce Hodslavice“ (dále jen 
„Zakázka“). 
Zadávací podmínky jsou součástí výzvy a jsou uvedeny níže. 
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace společně se zadávacími podmínkami je 
zpřístupněna na úřední desce Zadavatele: Obec Hodslavice. 
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PŘEDMĚT ZAKÁZKY A POPIS PROJEKTU 
Předmět Zakázky 
Předmětem Zakázky je: 

1. Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti s 
vypořádáním majetkoprávních poměrů dále jen „DSP“) k projektu Odkanalizování obce 
Hodslavice (dále jen „Projekt“) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů.  

Zakázka bude předána vždy v šesti  paré Zadavateli. DSP bude předána také spolu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě dle § 44 
odst. 4 Zákona.  Elektronickou podobou je myšleno předání výkresové dokumentace ve 
formátech .dwg a .pdf, a ostatních dokumentů projektové dokumentace ve formátech .doc a .pdf, 
respektive výkaz výměr ve formátu .xls.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude dodán jednou v naceněné verzi aktuálního roku a jednou prázdný. 
Podkladem pro zpracování Zakázky jsou: 

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Odkanalizování obce Hodslavice“, 
zpracovaná firmou AVONA- Ing Lubomír Novák. 

Projektová dokumentace včetně geodetického zaměření bude po celou dobu běhu lhůty pro 
podání nabídek k dispozici u Poradce na vyžádání.  
Zadavatel předpokládá spolufinancování Projektu z OPŽP. 
Předpokládaný harmonogram realizace Zakázky je stanoven na základě skutečnosti, že 
Zadavatel má zájem předložit žádost o spolufinancování Projektu z 2. Výzvy Operačního 
programu Životní Prostředí:  

1. DSP - od podpisu smlouvy do 30.10.2016 včetně položkového rozpočtu; inženýrská 
činnost do 15.12.2016;  

Místem plnění je obec Hodslavice. 
Popis Projektu 
Projekt „Odkanalizování obce Hodslavice“ řeší vybudování kanalizace a ČOV v obci Hodslavice a 
napojení obyvatel obce na kanalizaci a ČOV.  
Předpokládaný termín realizace projektu: 2017 – 2019. 
Předpokládaná hodnota stavby: 120 mil. Kč bez DPH. 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA  ZAKÁZKY 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 1 900 tis. Kč bez DPH (dále jen „PHVZ“).  
Tato zakázka vzhledem k PHVZ není zadávána v režimu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady předložením následujících dokladů: 

- formou čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 
odst. 1 Zákona (viz. Příloha č. 1 – Výzvy), - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění, - doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v 
kopii, v oboru vodohospodářské stavby, - seznam významných zakázek provedených v posledních 3 letech, o tom že realizoval 
min. 3 služby obdobného charakteru jako předmět Zakázky (zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti, na vybudování kanalizace) s tím že, min. 3 zakázky byly v min. hodnotě pro stavby o investičních 
nákladech za každou zakázku 60 mil. Kč bez DPH.  o přílohou tohoto seznamu musí být: 

 osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 
veřejnému zadavateli, nebo  osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné 
osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu výše od této osoby získat 
z důvodů spočívajících na její straně. 

- seznam členů realizačního týmu, jehož přílohou bude osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za poskytování služeb (v prosté kopii) vč. uvedení 
pracovněprávního vztahu osob k uchazeči formou čestného prohlášení a kteří splňují následující: o Projektant: vysokoškolské vzdělání technického směru, min. 10 let praxe, je odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných  inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, v oboru vodohospodářské stavby a má zkušenosti s provedením min. 3 zakázek obdobného charakteru jako předmět Zakázky,  

Nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplnění povinnosti předložení 
dodatečných informací či dokladů ke splnění kvalifikace, bude důvodem k vyřazení nabídky a 
vyloučení Uchazeče ze Zadávacího řízení. 
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel minimálně v kopii. Vítězný uchazeč 
bude před uzavřením smlouvy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. 

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Pořadí nabídek bude stanoveno dle 
výše nabídkové ceny. 



„VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ: ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HODSLAVICE“ 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY   STRANA 4 (CELKEM 6) 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 
Všeobecné obchodní podmínky 
Obchodní podmínky jsou vyspecifikovány v Příloze č. 2 – Návrh smlouvy. Uchazeč je oprávněn 
do návrhu smlouvy doplnit nabídkovou cenu a své identifikační údaje. 
Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 
Uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče ze 
Zadávacího řízení. 
Další podmínky zadavatele 
Každý dodavatel může podat v jednom zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí současně být subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ani podat 
společnou nabídku s jiným dodavatelem. 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 
dodavatelem vyřadí. 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení 
doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se 
tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení služeb zůstává nezměněna. 
Zadavatel si vyhrazuje právo:  

- zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodů,  
- nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, 
- dodatečně upřesnit, doplnit, změnit nebo zrušit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání 

nabídek, s tím, že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek 
přiměřeně prodloužena, změna podmínek bude zveřejněna a dále bude oznámena všem známým dodavatelům, 

- prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i bez uvedení důvodů, 
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit skutečnosti deklarované 

uchazečem v nabídce u třetích osob, 
- neuzavřít smlouvu s vítězem, ale oslovit uchazeče, jehož nabídka se umístila druhá 

v pořadí, v případě, že vítězný uchazeč v požadované lhůtě nepředloží originály nebo 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace nebo neposkytne zadavateli součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření 
smlouvy. Obdobně zadavatel postupuje u druhého uchazeče,  

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení, 
- nevracet uchazečům nabídky. 

ZADÁVACÍ LHŮTA 
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou Uchazeči svými nabídkami vázáni. Délku zadávací lhůty 
stanovil Zadavatel na  60  dní. 
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FORMA A OBSAH NABÍDKY 
Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka Uchazeče, jejíchž součástí je návrh smlouvy, 
doklady ke splnění kvalifikace Uchazeče a jiné doklady a údaje vyžadované touto výzvou. 
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje Uchazeče.  
Nabídka a ostatní písemnosti, včetně veškerých ostatních údajů a podkladů budou zpracovány v 
českém jazyce v písemné formě.  
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel vylučuje variantní zpracování nabídky 
Nabídka bude podána v jednom originále. Součástí nabídky uchazeče musí být i CD s vlastní 
nabídkou, dále s navrhovanou Smlouvou o dílo v elektronické podobě v neuzavřeném pro úpravy 
formátu *.doc (Microsoft Word) a dále ostatní dokumenty, které jsou součástí nabídky, které 
mohou být ve formátu *.pdf. 
V případě rozporu mezi údaji v elektronické podobě a údaji obsaženými v písemné podobě 
nabídky uchazeče v tištěné formě se za rozhodující považuje tištěná forma. 
Nabídka bude podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí 
být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným 
v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě bude nabídka 
podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat 
v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, 
případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí 
nabídky uchazeče. 
Nabídka musí obsahovat: 

 Krycí list, který bude obsahovat název, identifikační údaje Uchazeče, nabídkovou cenu 
v Kč v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu celkem, podpis osoby oprávněné za 
Uchazeče jednat. 

 Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. 
 Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
 Doklady v souladu s § 68 odst. 3 Zákona: 

o seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele, 

o má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě pro podání nabídek, 

o prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.   

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Nabídky budou odevzdány do 29.8.2016 do 14:00 hodin do sídla Zadavatele. 
Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené 
nápisem NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Vypracování dokumentace pro stavební 
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povolení: Odkanalizování obce Hodslavice“. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na 
uzavření opatřeny a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. 

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  
Otevírání obálek s nabídkami je veřejné. 
PŘÍLOHY 
Nedílnou součástí této výzvy jsou: 
Příloha č. 1: Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 2: Smlouva o dílo (závazný návrh) 
 
 
 
V Hodslavicích dne: 15.8.2016  
 
 
 
 


