
Veřejná zakázka: Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko 3. etapa 

Zadavatel: Město Jevíčko 
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Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace  
k veřejné zakázce malého rozsahu 

Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko 3. etapa  
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Čl. 1.: Název veřejné zakázky 

Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko 3. etapa 

Čl. 2.: Identifika ční údaje zadavatele 

Zadavatelem je Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. 

Čl. 3.: Kontaktní údaje zadavatele 

Doručovací adresa: 

a. Adresa pro doručování písemností osobně nebo prostřednictvím doručovací služby: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 

b. Adresa pro doručování písemností emailem: mistostarosta@jevicko.cz 

2. Kontaktní osoby: Mgr. Miroslav Šafář, 734 536 216 

Čl. 4.: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 630.000 Kč bez DPH. 

Čl. 5.: Zadávací podmínky 

1. Zadávací podmínky tvoří veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací 
dokumentaci.  

2. Zadávací podmínky byly zadavatelem zpracovány v souladu se zásadami transparentnosti, 
rovného zacházení, zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů. 

3. Zadávací podmínky jsou pro dodavatele závazné. 

Čl. 6.: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám 

1. Dodavatel je oprávněn ve lhůtě pro podání nabídek po zadavateli požadovat písemně dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám.  
2. Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 dny před koncem lhůty 
pro podání nabídek. Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace nebude zadavatel brát zřetel. 
3. Žádost lze zaslat i emailem. 
4. Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti. 
5. V odpovědi na dotaz zadavatele uvede i úplné znění dotazu. 
6. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám všem známým dodavatelům.  

Čl. 7.: Komunikace zadavatele s dodavatelem 

Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem doručovány jiným způsobem, a to e-mailem. 
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Čl. 8.: Zadávací lhůta 

1. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé (uchazeči) svými nabídkami vázáni. 

2. Zadavatel stanovuje lhůtu v délce tří měsíců. 

3. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

4. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem 
uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.  

5. Uchazeči, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy. 

Čl. 9.: Informace o druhu zakázky 

Předmětná zakázka je zakázkou na stavební práce. 

Čl. 10.: Aplikace zákona č. 137/2006 Sb. 

Jedná se o zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále i ZVZ). 

Čl. 11.: Informace o předmětu zakázky 

1. Předmět veřejné zakázky je oprava stávajících chodníků na sídlišti K. Čapka v Jevíčku dle 
projektové dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je i výkon činnosti koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi (stavbě) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a vypracování plánu BOZP. Podrobněji je předmět vymezen v 
zadávací dokumentaci. 

2. Předmět není rozdělen na části. 

3. Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky. 

Čl. 12.: Doba a místo plnění 

1. Doba plnění:  

Zahájení prací: 2. 5. 2014. 

Dokončení prací: 31. 7. 2014. 

2. Místo plnění: místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací – jedná se o veřejné 
prostranství v lokalitě sídliště K. Čapka v Jevíčku. 

Čl. 13.: Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 

Čl. 14.: Lhůta pro podání nabídek 

1. Lhůta pro podání nabídek: 10. 3. 2014 do 10:00 hod. 
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2. Osobně lze nabídku doručit dne 10. 3. 2014 do 10:00 hod. 

Čl. 15.: Místo pro podání nabídek 

Místem pro podání nabídky je adresa Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. 

Čl. 16.: Požadavky zadavatele na jazyk nabídky 

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce. 

Čl. 17.: Způsob podání nabídky 

1. Nabídky mohou být podány pouze v listinné podobě. 

2. Elektronické podání nabídky není přípustné. 

3. Obsahové náležitosti nabídky (požadavky na formální zpracování nabídky) jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci. 

Čl. 18.: Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace 

1. Zadavatel požaduje prokázání splnění: 

a. základních kvalifikačních předpokladů 

b. profesních kvalifikačních předpokladů.  

2. Základní kvalifika ční předpoklady splňuje dodavatel, 

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání, 

b. na jehož majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro 
nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, 

c. dodavatel není v likvidaci. 

Způsob prokázání splnění kvalifika čního předpokladu: Dodavatel prokáže splnění základních 
kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášením podepsaného osobou oprávněnou 
jednat.  

Tím není vyloučeno prokázání kvalifikace jiným způsobem uvedeným v ZVZ. 

3. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží 

a. prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán, 

Tím není vyloučeno prokázání kvalifikace jiným způsobem uvedeným v ZVZ. 

4. Lhůta prokázání splnění kvalifikace:  Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podán 
í nabídek. 

Čl. 19.: Údaje o hodnotících kritériích 

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  

2. Hodnocena bude cena bez DPH. 
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3. Zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny. 

4. Nejvýhodnější nabídka bude ta, které bude mít nejnižší cenu. 

Čl. 20.: Prohlídka místa plnění 

Místo plnění je veřejně přístupné. Zadavatel prohlídku doporučuje. 

Čl. 21.: Informace o výsledku zadávacího řízení 

O výsledku zadávacího řízení budou informováni všichni dodavatelé, kteří podali nabídky ve lhůtě pro 
podání nabídek a kteří nebyli vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.  

Čl. 22.: Výhrady zadavatele 

1. Zrušení zadávacího řízení: 
a) Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv bez uvedení důvodů, nejpozději však do 
uzavření smlouvy.  

b) O zrušení zadávacího řízení budou informováni všichni dodavatelé, kteří podali nabídky. 

2. Náklady spojené s účastí v soutěži: 
Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

Čl. 23.: Zvláštní důvody vyřazení dodavatele a zákaz uzavření 
smlouvy 

1. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem (uchazečem),  

a. pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního 
týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného zadávacího řízení, nebo  

b. jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení.  

2. Pokud zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistí některou ze skutečností uvedených v odst. 1, 
je povinen vyřadit uchazeče bez zbytečného odkladu po zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi 
zadávacího řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.  

 

Jevíčko 26. 2. 2014 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 


