
Výzva 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu 

(dále zakázka) 
„Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV (ZD)“  

 
 

1. Identifikační údaje o zadavateli 
 

Název: Obec Vyžlovka 
Sídlo: Na Návsi 57, Vyžlovka, 281 63  p. Kostelec nad Černými lesy 

            Zastoupené: Ing. Jan Pelikán, Ph.D. – starosta obce 
IČ: 235938 
Telefon: 321 677 166 
E-mail: obec.vyzlovka@quick.cz  
  

2. Základní ustanovení 
 

Výzva je v souladu s § 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v úplném              
znění (dále ZVZ). Zakázka malého rozsahu je definována v § 27 ZVZ. Ve smyslu § 31 téhož                 
ZVZ je zadávána mimo režim ZVZ formou otevřené výzvy dle Metodického pokynu MMR ČR.              
Pokud jsou uvedeny ve výzvě odkazy na jednotlivé § ZVZ, je tak činěno s ohledem na               
jednoznačné porozumění podmínkám zadavatele, uvedeným ve výzvě k podání nabídek a          
prokázání kvalifikace. 

 
 

3. Typ zakázky dle vnitřní směrnice  1

 
Výběrové řízení veřejných zakázek malého rozsahu (§ 27) zák. č. 134/2016 Sb. ZVZ             

v hodnotě do 2.000.000,-- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky nebo              
služby, resp. do 6.000.000,-- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce. 
 
 
4. Předmět zakázky a popis projektu 
 
4.1       Předmět zakázky 

Předmětem zakázky jsou následující práce: 
● vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby       

v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného       
slepého výkazu výměr. 

 
Výše uvedenou projektovou dokumentací se rozumí dokumentace v rozsahu vyhlášky         

č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb – příloha č. 5                 
a 6 a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné             
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávce a služeb s výkazem výměr.             
Tato dokumentace zpřesňuje technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení a          
případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.          
Projektová dokumentace pro provádění stavby slouží stavebníkovi k definování požadavků         
na konečné kvalitativní a technické vlastnosti stavebního díla. 

1 Vnitřní směrnice obce Vyžlovka č. 3/2017, Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách 
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Rozsah stavby je definován projektem pro stavební řízení (DSP), zpracovaném VIS,           

spol. s r. o. se sídlem v Hradci Králové. 
 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) jako podklad k předložení         

nabídky a prokázání kvalifikace je přiložen na CD nosiči. 
 

4.2       Popis projektu  
            Jedná se o odkanalizování JV části obce včetně nové ČOV. 

Celková délka gravitačních stok DN 250 – 300 vč. přípojek DN 150 cca 2 430  
m 

ČS 1 1 ks 
Tlaková kanalizace ø 75 a ø 40 210 m 
Intenzifikace ČOV vč. technologie 1 200 EO 
 
Orientační pořizovací náklady této stavby jsou 32,0 mil. Kč (bez DPH). 

 
 
5. Předpokládaná hodnota zakázky 
 

Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky (projektu), činí 700.000,-- Kč         
(bez DPH). Veřejná zakázka není ve smyslu § 18 ZVZ zadávána v režimu ZVZ (viz bod 2.                
Výzvy). 
 
 
6. Doba plnění zakázky  
 

termín 10/2017 
 
 
7. Požadavky na prokázání kvalifikace  
 

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady předložením následujících dokladů: 
● formou čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  

ve smyslu § 74 zák. č. 134/2016 Sb. (viz příloha č. 1 Výzvy) 
● formou prohlášení uchazeče o souhlasu zveřejnění vybraných údajů (viz         

příloha č. 3 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,         

odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné       
živnostenské oprávnění či licence 

● doklad osvědčující odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.  
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě          
v oboru stavby vodního hospodářství 

● seznam nejméně 2 významných prací obdobného charakteru jako je předmět          
veřejné zakázky (proj. práce na odkanalizování včetně projektu ČOV)         
provedených uchazečem za poslední 3 roky pro stavby s investičním         
nákladem min. 7,0 mil. Kč s ČOV o kapacitě min. 600 EO 
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Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v kopii. Vítězný uchazeč bude před          
uzavřením smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) vyzván k předložení originálů nebo ověřených            
kopií dokladů, prokazujících splnění kvalifikace. 
8. Základní hodnotící kritérium 
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Výběr nejvýhodnější 
nabídky provede zastupitelstvo obce na základě závěrů hodnotící komise. 
 
Nesplnění kvalifikace nebo nepředložení požadovaných dokladů ke splnění 

kvalifikace bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 
 
  
9. Další podmínky zadavatele 
 
● V případě, že z jakýchkoli 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 dobu plnění. Doba provedení prací na projektu 
zůstává nezměněna. 

● Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření SOD i bez udání 
důvodu. 

● Nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít SOD s žádným z uchazečů. 
● Dodatečně upřesnit, doplnit nebo zrušit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek, 

která bude přiměřeně prodloužena. 
● Prodloužit lhůtu pro podání nabídek i bez udání důvodu. 
● Neuzavřít SOD s vítězným uchazečem z důvodu, že uchazeč nepředloží originály či 

ověřené kopie dokladů, prokazující kvalifikaci do 15 dnů od výzvy k uzavření SOD. 
● Nevracet uchazečům nabídky a nehradit náklady na vypracování nabídky. 
● Zakázka bude zadavateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě na CD.  
● Tato veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přiznání dotace. 

 
 

10. Zadávací lhůta 
 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni do doby             
oznámení výsledku zadávacího řízení. 
 
 
11. Forma a obsah nabídky 

 
Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka, jejíž součástí je návrh SOD, doklady             

ke splnění kvalifikace uchazeče a jiné doklady a údaje, požadované touto výzvou. 
 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou, uvedenou v Obchodním rejstříku        

nebo osobou zmocněnou plnou mocí. 
 

Obsah nabídky: 
● Krycí list nabídky (Příloha č. 2) 
● Kvalifikační předpoklady dle bodu 7. Výzvy 
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12. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

Nabídky budou odevzdány do 13. 9. 2017 do 12 hodin do podatelny zadavatele –             
obce Vyžlovka, a to osobně nebo doporučenou poštou, nebo datovou schránkou ID:            
pu9ap3r. 
 

Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, označené         
nápisem „NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka – Vyžlovka – dokončení kanalizace a           
intenzifikace ČOV (ZD)“. 

 
 
13. Otevírání obálek s nabídkami 
 

Otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace uchazečů provede dne  
13. 9. 2017 komise ustanovená zadavatelem bez účasti uchazečů, kteří předložili nabídky. 
  
  
 
 
Ve Vyžlovce 31. 8. 2017  
 
 
 

 
          .............................................................................. 

        Ing. Jan Pelikán, Ph.D., starosta 
obce   
 
 
Přílohy: 
č. 1 Čestné prohlášení - § 74 
č. 2 Krycí list 
č. 3 Prohlášení uchazeče 

4 
 


