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„CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL PRŮTAHU OBCÍ – IV.ETAPA“  
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo procesní režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) s listinným podáním nabídek 

 
Financováno z veřejných zdrojů: rozpočet obce Ploskovice s podporou POV Ústeckého kraje 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Tato zakázka se neřídí postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“). Zadavatel je povinen dodržovat zásady uvedené v ust. § 6 ZZVZ. Zadavatel při vytváření 
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržuje zásady transparentnosti a 
přiměřenosti. rovného zacházení, zákazu diskriminace a sociálně, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu tohoto zákona. 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Zadávací řízení je zahájeno dne 13.5 2022 oslovením 5 prověřených dodavatelů k podání nabídky se 
zveřejněním na webových stránkách zadavatele. Případní další zájemci si o přílohy k podání nabídky mohou 
zažádat u pověřené osoby na mail alex.vrba@gmail.com 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky, 
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.  
Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem v průběhu zadávacího řízení i v průběhu 
plnění předmětu veřejné zakázky výhradně český event. slovenský jazyk. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele: OBEC PLOSKOVICE 

Sídlo zadavatele: Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice č.p. 2 

IČO: 00264164 

DIČ: CZ00264164 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 197421684, kód banky: 0300  

Zastoupený: Libor Konvalinka, starosta obce 

Telefon: 416 749 084 

E-mail: podatelna@ploskovice.cz; obecploskovice@tiscali.cz  

Zadavatel se v souladu s § 43 odst. 1 zákona rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností 
souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje 
požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit. 
Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací 
řízení, nebo vydat rozhodnutí o námitkách. 
Tímto ustanovením zástupce není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržení pravidel stanovených 
Zákonem. 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 
a zastupující zadavatele: 

Ing. Alexandra Vrbová,  
Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec 

IČ: 43235069 

Telefon: 737 262 684 

E-mail: alex.vrba@gmail.com  

   

PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně zhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, geodetické zaměření objektu a součinnost při kolaudaci stavby. 
Rozsah prací je vymezen Projektovou dokumentací a položkovým výkazem výměr /viz přílohy/ a podmínkami 
Společného povolení na stavbu č.j. MULTM/0088960/21/DOPSH/MVa ze dne 20.12 2021  
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Stavba bude sloužit jako stavba dopravní infrastruktury. Jedná se o novou stavbu komunikace pro pěší 
(chodníku), která bude propojovat trasu stávajících chodníků podél komunikací III/26015 a III/26019 směrem do 
centra obce. 
 
Místo plnění veřejné zakázky 
Stavba se celým svým rozsahem nachází v obci Ploskovice, na katastrálním území: Ploskovice 
Pozemky jsou vymezeny a popsány v Projektové dokumentaci. Pozemky, na kterých bude záměr realizován, se 
nacházejí v jihozápadní části zastavěného území obce Ploskovice, v blízkosti křižovatky silnic III/26015 a 
III/26019. Stavební pozemek je vymezen v rámci stávajících pozemků v prostoru řešeného části průjezdního 
úseku silnice III/26015 a v současné době je nezastavěn bez využití. 
 
Prohlídka místa plnění: Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího staveniště. Místo plnění je volně 

přístupné. Všem účastníkům se doporučuje obeznámit se s místem plnění zakázky a místními podmínkami.  

Technické podmínky  
Veškeré činnosti a práce musí být provedeny v souladu s příslušnou legislativou, dále českými, případně 
technickými platnými normami (ČSN) a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 
 
Předpokládaný objem veřejné zakázky:  
zadavatel uvádí hrubý odhad 700 000 Kč bez DPH (objem zakázky byl stanoven na základě zpracované 
Projektové dokumentace a žádosti o dotaci v roce 2021) 
 
Doba plnění veřejné zakázky 
Předpokládaný termín zahájení stavby (dle klimatických podmínek): 6/2022 
Doba dokončení a předání stavby: 11/2022 
Doba výstavby je odhadována na 4 měsíce 
 
CPV: 

45000000-7 Stavební práce 
45213300-6 Stavby sloužící dopravě 
 
Financování veřejné zakázky:  
zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Ploskovice s podporou z Fondu Ústeckého kraje) 
 
V souvislosti se způsobem financováním veřejné zakázky musí všichni účastníci soutěže vzít na vědomí, že 
vybraný dodavatel bude zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky 
minimálně do roku 2032. 
Dále bude vybraný Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, MMR 
ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.   
 
Součinnost při finanční kontrole 
Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, 
které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 
informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na 
vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.  
 
Technické podmínky 

Technické podmínky pro plnění této zakázky jsou v souladu s § 89 Zákona upraveny především předmětem 

zakázky specifikovaným Projektovou dokumentací. Dále pro ně platí normy a platné předpisy pro předmět 

zakázky obecně. 

Stavební práce budou probíhat od 7.00 do 19.00 hod v pracovních dnech včetně víkendu. V případě nutnosti 

práce v době mezi 19.00 až 07.00 hodinou je nutné zajistit předchozí písemný souhlas zadavatele. 

 

Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb k této zakázce jsou zpracovány s 

maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel pro 

splnění předmětu zakázky požaduje.  

Pokud se kdekoliv v uvedených dokumentech objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení 

zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, je tento postup dle přesvědčení 
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zadavatele odůvodněn předmětem této zakázky, podmínkami vydaných správních rozhodnutí a potřebami 

zadavatele a jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu. 

Zadavatel v takovém případě explicitně připouští použití pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení. 

Pokud dodavatel pro plnění zakázky nabízí jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení, je jejich popis 

povinen předložit v nabídce v samostatné kapitole nabídky. 

Ostatní a související činnost při realizaci zakázky 
 zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby, 
 zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně sousedí anebo by mohly být 

jakkoli stavbou dotčeny, 
 pasportizace povrchů příjezdových komunikací a okolí vozovky, která by mohla být poškozena v 

důsledku pohybu těžké techniky 
 zajištění dopravního značení a informačních tabulí a směrovek po dobu stavby, 
 zajištění režimových a technických opatření k ostraze stavby a staveniště vlastními zaměstnanci nebo 

zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby, kteří mají platnou odbornou způsobilost profesní kvalifikace  
 zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech, v platném znění, včetně předložení návrhu Systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu 
realizace díla, před zahájením vlastní realizace prací na stavbě a nejpozději při přejímacím řízení předložení 
dokladů o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla,  
 zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý 

dopad na životní prostředí a okolí stavby, 
 zajištění bezpečnosti při provádění stavby  
 zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, jakož i všech pozemních komunikací, 
veřejných prostranství, případně jakýkoli věcí, které byly činností zhotovitele znečištěny, 
 provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště  

do jednoho týdne od ukončení stavby, 
 uvedení staveb, pozemků a dalších věcí, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou 

dotčeny, do původního stavu, 
 předání zástupci objednatele nebo stavebnímu dozoru doklady o zpětném převzetí jednotlivých 

inženýrských sítí (IS) jednotlivými správci (vlastníky), 
 zajištění pravidelné účasti zhotovitele na všech kontrolních dnech stavby, 
 odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záručních 

lhůt podle smlouvy o dílo a podle zákona, 
 vypracování dokumentace skutečného provedení díla (včetně geodetického zaměření na základě 

vyžádání DOSS, které musí být započítáno v celkové ceně) ve třech [3] listinných (grafických) vyhotoveních a 
jednom [1] vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg a *.pdf). Dokumentaci skutečného provedení díla 
dodavatel zpracuje v následujícím rozsahu: do dokumentace vyznačí změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla, tam kde změny nejsou, uvede “beze změn”. Každý výkres bude dále opatřen podpisem odpovědné osoby, 
která změny zakreslila a razítkem zhotovitele, 
 Ostatní činnosti nutné ke zdárnému průběhu díla 

 
Dodavatel je povinen staveniště a místo skladování materiálu, jakož i všechna místa výkopů, včetně jakýchkoli 
dalších míst souvisejících se stavbou, které dodavatel užívá, označit v souladu s příslušnými ČSN a právními 
předpisy bezpečnostními tabulkami, osvětlením, ohraničit a zabezpečit jejich ochranu včetně protipožárních 
opatření a zajištění BOZP. 
 
Předmětem plnění zakázky není provádění technického dozoru dodavatelem či jakoukoliv osobou s 
dodavatelem přímo či nepřímo spojenou.  
 
Dodavatel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady. 

KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném rozsahu. 
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST:  
Dodavatel předloží čestné prohlášení (vzor přílohou) o splnění základní způsobilosti. Čestné prohlášení musí 
být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 

Způsobilým je dodavatel, který: 
a) Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele, 
b) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,  

mailto:obec.ploskovice@tiscali.cz
http://www.ploskovice.cz/


“CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL PRŮTAHU OBCÍ – IV.ETAPA“ 
 

 

 
                                                                                                               VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

OBEC PLOSKOVICE 
Ploskovice č. p. 2, 411 42 Litoměřice 
obec.ploskovice@tiscali.cz   
www.ploskovice.cz  

4 

c) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,  
d) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) Dodavatel není v likvidaci, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

 
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST:  
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením: 
 
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 
 
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na: 
 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

  
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:  
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením 
 
Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. 
Minimální úroveň kritéria: 
 Minimálně 3 (tři) realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. 

stavba sloužící dopravě 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE: 
Dodavatel prokazuje splnění ostatních požadavků zadavatele předložením  

a) čestného prohlášení o délce záruční doby (minimálně 60 měsíců), 

b) čestného prohlášení o pojištění odpovědnosti dodavatele min. do výše objemu veřejné zakázky,  

c) seznamu všech poddodavatelů včetně jejich kvalifikace, 

d) čestné prohlášení dodavatele, že jeho nabídková cena je v souladu s předpisy o hospodářské 

soutěži, 

e) čestného prohlášení o zajištění důstojných pracovních podmínek pracovníků dodavatele, 

f) čestného prohlášení o férových dodavatelských vztazích k poddodavatelům, 

g) čestného prohlášení o ekologicky šetrných řešení při realizaci dodávky,  

h) čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele plnit zakázku. 

 

Zdůvodnění požadavků: Zadavatel je povinen dodržovat zásady uvedené v ust. § 6 ZZVZ. Zadavatel při 
vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržuje zásady transparentnosti a 
přiměřenosti. rovného zacházení, zákazu diskriminace a sociálně, environmentálně odpovědného zadávání. 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 ZZVZ odst. 4 v rámci tohoto oznámení stanovil tyto podmínky 
„odpovědného veřejného zadávání“ 
 

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  
 

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, a to podle 
nabídkové ceny  
 
1. Nabídková cena v Kč včetně DPH       váha 100 %  
  
V souladu se shora uvedeným bude postupovat hodnotící komise takto: 
 
- Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena (v Kč včetně DPH) 
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. 
Pro hodnocení bude použit údaj o výši nabídkové ceny, uvedený v návrhu smlouvy v nabídce konkrétního 
dodavatele. 
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Nabídková cena 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodání kompletního díla v Kč včetně 
daně z přidané hodnoty. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů 
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, doprava, předpokládaná rizika, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen 
apod.)  
Nabídková cena bude uvedena ve smlouvě a krycím listu v českých korunách (CZK) a bude členěna: 
 

Cena celkem bez DPH    Kč 
DPH      Kč 
Cena celkem vč. DPH    Kč 

Dodavatel je dále povinen uvést, zda je plátcem DPH či nikoliv. 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná:  
v případě, když v průběhu realizace dojde ke změně sazby DPH. V tomto případě bude upravena podle 

výše sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění 
v souladu s § 100 odst. 1 Zákona si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku v průběhu jejího plnění spočívající v aktualizaci jednotkových cen v položkách, u kterých dochází k 
výrazným změnám (nárůstu cen materiálů, výrobků, práce apod). 
 
Návrh navýšení cen předkládá dodavatel na základě čtvrtletně uveřejňovaných „Indexů cen stavebních prací, 
indexů cen stavebních děl a indexů nákladů stavební výroby“ - ČSÚ (www.czso.cz). 
Zadavatel si vyhrazuje právo s dodavatelem o změně cen jednat, zejména proto, aby nebyly navyšovány ceny u 
prací, výrobků a zboží, u kterých v daném čtvrtletí k růstu cen dle ČSÚ nedošlo   
Uvedená změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je zakotvena v návrhu SoD 
 
Mimořádně nízká nabídková cena 
 
Při hodnocení nabídkových cen dodavatelů posoudí hodnotící komise výši nabídkových cen ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky a k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, která byla stanovena na základě 
kvalifikovaného rozpočtu.  
 
Nabídková cena se považuje za mimořádně nízkou, jestliže cenový rozdíl je vyšší než 25 % průměru nabídkových 
cen ostatních dodavatelů. 
Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, 
vyžádá si hodnotící komise od dodavatele písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové 
ceny podstatné; zdůvodnění musí být dodavatelem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti dodavateli, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. 
 
Za zdůvodnění se nepovažuje pouhé prohlášení dodavatele, že za nabídkovou cenu je veřejnou zakázku 
schopen realizovat.  

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky jsou dodavatelé povinni podat nejpozději 30.5 2022 v 16:00 hodin 

Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány.  

Otevírání obálek    ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek  
Otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci účastníků (maximálně jeden zástupce každého uchazeče)  
 
Adresa pro podání nabídek: 

 

Název zadavatele / 
Zástupce zadavatele: 

OBEC PLOSKOVICE 

Ulice a číslo popisné: Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice č.p. 2 

Úřední hodiny pro osobní 
podání nabídky:  

      Pondělí   7:30-11:00, 11:30-17:00 
 Středa    7:30-11:00, 11:30-17:00 

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 

Zadavatel není povinen použít elektronické prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky u 
zakázek malého rozsahu. 
Nabídku podá dodavatel písemně v listinné podobě, a to v jednom originále v souladu s formálními požadavky 
zadavatele uvedenými v této výzvě.  
 

mailto:obec.ploskovice@tiscali.cz
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Dodavatel podá v souladu se zadávacími podmínkami a platnou legislativou pouze jednu nabídku, a to osobně, 
kurýrní službou nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena 
zadavateli. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 
 
Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, označené: 

❖ názvem zakázky: „CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL PRŮTAHU OBCÍ – IV.ETAPA“  

❖ dovětkem „NEOTEVÍRAT“ 

❖ identifikačními údaji dodavatele – název, sídlo, IČ 

 

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel podpisem oprávněné osoby 
potvrzuje, že nabídka je podána v souladu se zadávacími podmínkami, které dodavatel bez výhrad respektuje, 
a to včetně návrhu smlouvy. Dodavatel podpisem oprávněné osoby dále stvrzuje, že veškeré informace uvedené 
dodavatelem v nabídce jsou pravdivé.  

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a současně bude svázána či jinak 
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek s razítkem dodavatele), a 
to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači.  

Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, 
osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba oprávněná zastupovat dodavatele, kontaktní adresa pro 
písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem. Dodavatel použije přílohu „Krycí list“ 
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před 
jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů, které by mohly zadavatele uvést v 
omyl.  
 
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly 
vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části 
číslovány být nemusí. 

POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ USPOŘÁDÁNÍ NABÍDKY A OBSAH NABÍDKY 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla označena a řazena takto: 
1. Vyplněný krycí list opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele 
2. Dokumenty k prokázání kvalifikace a způsobilosti  
3. Návrh smlouvy podepsaný dodavatelem s přílohou – vyplněný VV 

 
Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení dodavatele. 

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Dodavatel je povinen při přípravě nabídky použít návrh smlouvy, který obsahuje obchodní a platební podmínky 
požadované zadavatelem, a který je přílohou této výzvy. V návrhu smlouvy dodavatel doplní požadované údaje 
(zejm. identifikační údaje, cenu, oprávněné osoby).  
 
Platební podmínky 
 
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Doadvatel je oprávněn vystavit fakturu pouze za provedené práce s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. 
Přílohou každé faktury musí být předávací protokol (soupis provedených prací v položkách odpovídajících 
nabídkovému rozpočtu) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve 
věcech technických, resp. technický dozor investora.  
 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla.  Zbývající část ceny díla je zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Součástí konečné faktury musí být protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 
zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 
 

mailto:obec.ploskovice@tiscali.cz
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Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od doručení faktury zadavateli.  Splatnost faktury (pohledávky) začíná 
běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami. 
 
Úhrada ceny předmětu dodávky bude provedena formou bankovního převodu na účet dodavatele. 
 
Zálohy nebudou zadavatelem poskytovány. 
 
Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou stran realizovat některé práce nebo dodávky, budou se tyto práce 
a dodávky považovat za méněpráce a nebudou zhotovitelem fakturovány. 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být písemná 
(akceptována je i elektronická forma) na e-mail zástupce zadavatele: alex.vrba@gmail.com žádost musí být 
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních 
dnů po doručení žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti o 
vysvětlení současně všem dodavatelům, kteří mu budou známi.  

Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu 
uvedenou v předchozím odstavci. 

Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením před podáním nabídky a reflektovat jeho znění v podané 
nabídce. 

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 
 
Zadavatel nepožaduje k zajištění plnění povinností účastníků zadávacího řízení poskytovat jistotu. 
 
DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 
Zadavatel na základě výsledků hodnocení nabídek a doporučení komise rozhodne o výběru nejvhodnějšího 
dodavatele zakázky. 1 
 
Součinnost při podpisu smlouvy 
V souladu s § 124 odst. 1 zákona, jsou zadavatel a vybraný dodavatel po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 
246 povinni uzavřít smlouvu o dílo, a to bez zbytečného odkladu. Předložením návrhu smlouvy v své nabídce 
předesílá dodavatel svůj záměr Smlouvu podepsat. 
 

OSTATNÍ INFORMACE  

 
VYMEZENÍ PODDODÁVEK 
Zadavatel nevymezuje. 
 
PODPIS NABÍDKY 
Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. jakoukoliv listinu tvořící obsah 

nabídky) podepisuje osoba oprávněná jednat jménem účastníka, bude příslušná listina podepsána přesně v 

souladu se způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li 

účastník tuto podmínku, bude z další účasti v řízení vyloučen 

 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho protokolárního předání 
zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstraněni všech zjištěných vad a nedodělku. Záruční 
doba, která se vztahuje na celé plnění díla včetně všech komponentu, je požadovaná zadavatelem ve výši 
minimálně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 
SANKCE A ŘEŠENÍ SPORŮ 
Jsou detailně popsány v návrhu SoD 
  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky. Uchazečům v 

takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů. 

 
1 Na základě usnesení zastupitelstva obce 
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 Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze 

zadávacího řízení odstoupit) v rozsahu 2 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro 
podání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se 
prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření 
smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.       
 
 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je 

povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
 
 Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, 

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.  
 
 Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoliv druhu (a nebude je tedy hradit), 

které případně utrpí dodavatel v souvislosti se svou účastí v tomto zadávacím řízení.  
 
 Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet. 

  
 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní, 

nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 
 
 Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat, aby vybraný dodavatel předložil originály nebo 

ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je zadavatel již nemá k dispozici). 
 
 Účastník, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost či kvalifikaci. 
 
 Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká 

právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obsahu smlouvy o dílo a požadovat její upřesnění nebo 
úpravy. Zcela nepřípustné ale jsou zejména zásahy do podmínek, které byly předmětem hodnocení a úpravy 
dalších zejména obchodních nebo technických podmínek. 
 
 Předložené nabídky zadavatel nevrací. 

 
 

Děkujeme předem za podání nabídky.  
V Ústí nad Labem 13.5 2022 

 
 
                                                 
 
 
Přílohy  
Projektová dokumentace včetně SP 
Výkaz Výměr  
Krycí list nabídky 
Vzor čestného prohlášení 
Návrh smlouvy – obchodní podmínky 
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