
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VČ. 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen „výzva“)  

 

„Obnova multifunkčního hřiště v obci Ohrobec“ 

nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 

Veřejný zadavatel Veřejný zadavatel Obec Ohrobec, IČ: 00241491, se sídlem: Ohrobec, U 
Rybníků II 30, PSČ 252 45, zastoupený Ing. Otakarem Janebou, starostou (dále také jako 
„zadavatel“), Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Obnova multifunkčního hřiště v obci Ohrobec“. 
 
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz 
na ZZVZ, nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními 
ZZVZ nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel v tomto výběrovém řízení respektuje a bude respektovat 
základní zásady postupu zadavatele vyjádřené v § 6 ZZVZ, a bude postupovat v souladu se Směrnicí k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu obce Ohrobec ze dne 18.2.2021. 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

 Název:  Obec Ohrobec 
 Sídlo:   Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45 
 IČ:   00241491 
 DIČ:  neplátce 
 Zastoupen:  Ing. Otakarem Janebou, starostou 
 Adresa profilu zadavatele:   http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/30662d0b-93c3-

4d09-a5c7-af05578afcf4   

2. Identifikační údaje kontaktní osoby zadavatele  

 Smluvní zastoupení zadavatele: 

název:   WITERO s.r.o. 
 sídlo:   Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČ:    24235865 
 ID datové schránky: dmtmcb6 
  
 Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou malého rozsahu je: 

jméno:     Mgr. Kateřina Bubeníková 
telefon:   + 420 777 215 314 
e-mail:   bubenikova@ak-bubenikova.cz   
ID datové schránky: gugiy6s   

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7-af05578afcf4
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7-af05578afcf4
mailto:bubenikova@ak-bubenikova.cz


Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno 
oprávnění zadavatele) a je oprávněna k zastupování zadavatele analogicky dle § 43 odst. 
1 ZZVZ. 

3. Informace o druhu, předmětu a hodnotě veřejné zakázky 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, spolufinancovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova multifunkčního hřiště. V současné době 
jsou jeho součástí dva kurty, jeden pro tenis (antuka), jeden pro volejbal/nohejbal 
(antuka) a dětské hřiště, které je primárně využíváno mateřskou školou. 

V rámci obnovy multifunkčního hřiště se předpokládá, že budou zachovány dva kurty – 
jeden tenisový s povrchem z umělé trávy a jeden pro volejbal / nohejbal s antukovým 
povrchem. Umístění obou kurtů zůstane zachováno, rozměry kurtů budou mírně 
upraveny. Tenisový kurt bude mít rozměr 36,78 x 16,92 m, volejbalový / nohejbalový kurt 
bude mít rozměr 28,0 x 15,0 m, oba kurty budou bezprostředně navazovat, stávající zelený 
pás mezi kurty bude zrušen. Obvod obou kurtů bude vymezen betonovými zahradními 
obrubníky. Severní strana tenisového kurtu, která navazuje na svažitý terén směrem ke 
komunikaci v ulici U Rybníků I, bude vymezena betonovou opěrnou zídkou. Tenisový kurt 
bude vybaven cvičnou stěnou z monolitického železobetonu, která bude zároveň součástí 
oplocení tenisového kurtu. Stávající oplocení tenisového kurtu bude vzhledem ke své 
zchátralosti odstraněno. Nové oplocení bude typově odpovídat stávajícímu.  

Podrobné informace jsou specifikovány v projektové dokumentaci uvedené v Příloze č. 2 
této výzvy (zpracované Tre – Bon inženýring s.r.o., IČ: 06979891, Bělehradská 858/23, 120 
00 Praha 2 – Vinohrady), v položkovém rozpočtu s výkazem výměr uvedeném v Příloze č. 
3 této výzvy a v závazném vzoru smlouvy o dílo uvedeném v Příloze č. 4 této výzvy.   

V rámci dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání a environmentálně 
odpovědného zadávání zadavatel požaduje, aby dodavatel  při realizaci předmětu veřejné 
zakázky dodržoval pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce, zákon o 
zaměstnanosti, předpisy o BOZP, požární předpisy, hygienické předpisy, předpisy o 
pobytu cizinců v ČR a předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a 
dále zajišťoval zaměstnancům spravedlivou odměnu, a dodržoval předpisy k ochraně 
životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady. Zadavatel dále 
požaduje, aby dodavatel zajistil plnění výše uvedených předpisů i subdodavateli, které 
k realizaci předmětu veřejné zakázky použije. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel 
řádně a včas hradil své závazky vůči poddodavatelům. Zadavatel rovněž požaduje, aby 
dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky přednostně využíval malé či střední 
podniky jako poddodavatele. V případě, že to bude možné a účelné, využije dodavatel při 
realizaci předmětu veřejné zakázky osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s 
trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí dodavatel zejména s 
ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a 
rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu. 

Klasifikace předmětu plnění dle kódů CPV:  

45212220-4 - Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2,975.937,- Kč bez DPH.  



4. Doba a místo plnění 

Termín plnění: Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem 
realizován v souladu se smlouvou o dílo, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 4 této výzvy. 
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením výběrového řízení a 
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.  

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: 20.9.2021, plnění bude zahájeno po 
podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem a písemné výzvě zadavatele k převzetí 
staveniště vybraným dodavatelem, kterou učiní zadavatel bez zbytečného odkladu po 
podpisu smlouvy. 

Termín ukončení předmětu veřejné zakázky: do 2 měsíců ode dne protokolárního 
předání staveniště. 

Místo plnění: Místem plnění této veřejné zakázky se rozumí: pozemek p. č. 506/7 k.ú. 
Ohrobec, blíže specifikováno v Příloze č. 2 této výzvy.  

5. Obchodní a platební podmínky 

Zadavatel stanovil požadované obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné 
zakázky formou závazného návrhu smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 4 této výzvy.  

Dodavatel je povinen podat jediný návrh smlouvy. Smlouva s požadavky zadavatele na její 
obsah tvoří Přílohu č. 4 této výzvy. Dodavatel není oprávněn činit jiné změny či doplnění 
návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany 
dodavatele. Údaje, jež je účastník povinen doplnit, jsou v Příloze č. 4 této výzvy – 
závazném vzoru smlouvy o dílo vyznačeny následujícím způsobem: DOPLNÍ ÚČASTNÍK. 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za účastníka nebo jinou osobou k tomu oprávněnou; originál či úředně ověřená 
kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka. 

6. Zadávací podmínky, podmínky jejich poskytnutí a vysvětlení zadávacích podmínek, 
prohlídka místa plnění 

Zadávací dokumentace je obsažena v této výzvě (a jejích přílohách).  

Součástí této výzvy jsou: krycí list, projektová dokumentace, položkový rozpočet s 
výkazem výměr, závazný vzor smlouvy o dílo, vzor čestného prohlášení k prokázání 
základní způsobilosti, vzor čestného prohlášení k prokázání technické kvalifikace a vzor 
čestného prohlášení o poddodavatelích.  

Zadavatel poskytuje neomezený dálkový přístup ke kompletní zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7-af05578afcf4 , ode dne uveřejnění výzvy k podání 
nabídek. 

O poskytnutí zadávacích podmínek lze zažádat písemně (e-mailem) u kontaktní osoby 
zadavatele uvedené v článku 2 této výzvy. 

Po celou lhůtu pro podání nabídek bude zadávací dokumentace na profilu zadavatele 
kompletní, neomezeně a dálkově přístupná. 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7-af05578afcf4
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7-af05578afcf4


Dodavatelé mají v případě nejasností možnost požádat zadavatele o písemné vysvětlení 
zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní 
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může 
zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  

Vysvětlení, případně související dokumenty, zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, vč. 
přesného znění žádosti, ve lhůtě do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle 
předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, 
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. 

Žádosti o vysvětlení mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím e-mailu 
či datové schránky, na kontaktní osobu zadavatele uvedenou v článku 2 této výzvy. 
V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, 
ke které veřejné zakázce malého rozsahu se žádost vztahuje. 

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky neorganizuje prohlídku místa plnění, neboť místo 
budoucího plnění je veřejně přístupné.  

7. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace 

Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který splní kvalifikační předpoklady požadované 
zadavatelem. Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat 
splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy. Zadavatel si 
vyhrazuje možnost posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až po 
hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění 
podmínek účasti ve výběrovém řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. 

Kvalifikaci splní dodavatel, který: 

a) prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) 

ZZVZ, 
c) prokáže splnění technické kvalifikace analogicky podle 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, 
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky podle § 74 
ZZVZ splňuje.  

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti: 

- ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné 
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (případně 
odkazem na ně, pokud jsou dostupné na www.justice.cz), dále 

- dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (případně odkazem na ně, pokud 
jsou dostupné na www.rzp.cz) – zadavatel požaduje předložení tohoto dokladu o 
oprávnění k podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:  

- seznamu významných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 
letech před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich rozsahu a doby 

http://www.rzp.cz/


poskytnutí. 

Minimální požadovanou úrovní seznamu významných stavebních prací je realizace 
alespoň 2 (dvou) nejvýznamnějších z těchto stavebních prací s předmětem plnění 
obdobným předmětu plnění této veřejné zakázky (tj. výstavba nebo rekonstrukce  
sportovních a/nebo víceúčelových hřišť), a rozsahem plnění minimálně 500.000,- Kč 
bez DPH u každé z těchto významných stavebních prací. 

Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací ve formě čestného 
prohlášení v přehledné v tabulce, kde strukturovaně uvede u každé z těchto 
významných stavebních prací tyto údaje:  

• identifikace zadavatele (objednatele),  

• stručný popis předmětu plnění,  

• finanční rozsah – celkovou cenu bez DPH,  

• dobu a místo realizace stavebních prací, 

• kontaktní osobu objednatele včetně kontaktu na ni,  

• informaci, zda byly stavební práce realizovány řádně a odborně. 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit 
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle 
§ 87 ZZVZ. Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 ZZVZ a profesní 
způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Účastníci 
jsou oprávněni použít vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti, který 
tvoří Přílohu č. 5 této výzvy a vzor čestného prohlášení k prokázání technické kvalifikace, 
který tvoří Přílohu č. 6 této výzvy. 

Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem 
dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být 
v takovém případě součástí nabídky.  

Dodavatelé mohou k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázána základní a profesní způsobilost, starší než 3 měsíce, nebo certifikát vydaný v 
rámci systému certifikovaných dodavatelů (dle § 234 a násl. ZZVZ). 

Zadavatel si může kdykoliv v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo 
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným nebo dovoleným způsobem 
a v požadovaném rozsahu v souladu s touto výzvou, může být zadavatelem z účasti ve 
výběrovém řízení vyloučen. 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy po vybraném dodavateli 
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. 

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob je dodavatel povinen 
postupovat analogicky dle ust. § 83 ZZVZ. 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost analogicky dle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost analogicky podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel 



samostatně, profesní způsobilost analogicky podle § 77 odst. 2 ZZVZ a technickou 
kvalifikaci dle této zadávací dokumentace společně. 

8. Obsah a forma nabídky 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o dílo podaný dodavatelem. Nabídka bude 
dále obsahovat zadavatelem stanovené další dokumenty jako součást nabídky.  

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti; níže uvedená struktura 
nabídky má pouze doporučující charakter: 

a) krycí list nabídky (viz. Příloha č. 1 výzvy); 
b) vyplněný položkový rozpočet s výkazem výměr (viz. Příloha č. 3 výzvy); 
c) návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele, doplněný o všechny zadavatelem požadované náležitosti (viz. 
Příloha č. 4 výzvy);  

d) doklady k prokázání kvalifikace (viz. vzory čestných prohlášení - Příloha č. 5, 
Příloha č. 6 výzvy); 

e) smlouva upravující podmínky společné účasti ve výběrovém řízení (v 
případě společné účasti dodavatelů); 

f) specifikace částí veřejné zakázky, které účastník výběrového řízení hodlá 
plnit s pomocí poddodavatele (viz. vzor čestného prohlášení - Příloha č. 7); 

g) další povinné dokumenty, listiny a prohlášení požadované zadavatelem 
v této zadávací dokumentaci; 

h) další fakultativní dokumenty a listiny na základě uvážení dodavatele. 

Účastník předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (CD či DVD), pokud 
možno ve formátu PDF. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ani nabídky na dílčí plnění. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

Nabídka musí být zpracována v listinné podobě, v českém jazyce. Doklady, které jsou 
vydávány v jiném než českém jazyce, musí být dodavatelem předloženy spolu s jejich 
překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez 
překladu. 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, tj. „Obnova 
multifunkčního hřiště v obci Ohrobec“. Na obálce bude uvedeno velkými písmeny                                                   
"N E O T E V Í R A T". Na obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele. 
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích 
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost. 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy 
vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je 
dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. 
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude 
považováno za nesplnění podmínek účasti a může mít za následek vyloučení účastníka 
výběrového řízení z účasti ve výběrovém řízení. 



9. Nabídková cena 

Nabídková cena bude v rámci nabídky uvedena v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy 
o dílo. Nabídková cena bude doložena vyplněným položkovým rozpočtem s výkazem 
výměr, který dodavatel přiloží k nabídce, a z nějž bude kromě dalších údajů zřejmé, jaká 
část nabídkové ceny dodavatele připadá na dílčí součásti tvořící předmět plnění veřejné 
zakázky. Nevyplněný položkový rozpočet je obsažen v Příloze č. 3 této výzvy. Povinností 
účastníka výběrového řízení související s položkovým rozpočtem předkládaným v nabídce 
je, že musí být obsahově a textově shodný jako položkový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 
3 této výzvy. 

Cenovou nabídku dodavatel stanoví v celkové ceně za kompletní provedení předmětu 
veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách.  

Zadavatel požaduje, aby v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo byla uvedena 
nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění: 

• celková cena bez DPH v Kč,  

• procentní sazba DPH a výše DPH v Kč,  

• celková nabízená cena včetně DPH v Kč 

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídkách 
uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré 
náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky malého rozsahu. Součástí 
sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro 
řádné a úplné provedení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu, není-li ve 
výzvě výslovně stanoveno jinak. 

10. Lhůta a místo pro podávání a otevírání nabídek  

Lhůta a místo pro podávání nabídek: nabídku je možné doručit písemnou formou 
v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu sídla zadavatele uvedenou v čl. 1 této 
výzvy, a to buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně 
(anebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek - kurýrní služba), ve lhůtě 
do 6.9.2021 do 14:00 hodin. 

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to 
dne 6.9.2021 od 14:05 na adrese sídla zadavatele.  

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci (maximálně však jedna osoba 
za účastníka, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho 
člena nebo účastníka – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, 
a další osoby určené zadavatelem. 

11. Údaje o hodnotící kritérií a způsob hodnocení 

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude 
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše 
nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší nabídkové ceně, přičemž jako 
nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Při hodnocení 



celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena v Korunách českých (CZK) bez 
DPH. 

12. Ostatní podmínky 

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, 
které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a to vymezením stavebních prací a 
souvisejících dodávek či služeb, tj. nikoli pouze určením pomocí vyjádření procentního 
podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky. Pokud účastník výběrového řízení 
nehodlá plnit prostřednictvím poddodavatele žádnou část veřejné zakázky, uvede tuto 
skutečnost výslovně v nabídce. Účastník může pro splnění této podmínky použít vzor 
čestného prohlášení o poddodavatelích, který tvoří Přílohu č. 7 této výzvy. 

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel 
vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně 
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, je tím definován minimální požadovaný standard a 
zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných (ekvivalentních) řešení. 

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a 
úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek 
před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. Zadavatel stanoví, že pro právní čistotu 
řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze a výhradně písemnou 
formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.  

Jestliže nabídka nesplňuje zadávací podmínky, může být účastník výběrového řízení, který 

ji předložil, vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním 

nabídky nesmí být změněna celková nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou 

předmětem hodnocení.  

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O 

zrušení výběrového řízení zadavatel písemně informuje všechny účastníky, kteří podali 

nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace musí být oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací 

podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny 

zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro 

podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která 

může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, 



aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou 

původní délku. 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti ve výběrovém řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu. Nabídky, kopie nabídek, a ani jednotlivé součásti nabídek 

účastníků (včetně vyloučených účastníků) nebude zadavatel účastníkům vracet, 

nevyplývá-li ze zadávací dokumentace jinak. 

Zadavatel požaduje doložení kopie pojistné smlouvy (resp. kopie pojistného certifikátu) o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem vůči třetím osobám alespoň 

ve výši 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. Tento 

dokument předloží vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, a to před 

uzavřením smlouvy o dílo, tzn. že tento dokument nepředkládají účastníci výběrového 

řízení v nabídkách, její předložení se týká pouze vybraného dodavatele. Podrobnější 

podmínky pojištění jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy o dílo. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel resp. vybraný dodavatel je povinen, a to v průběhu výběrového řízení, tak i v 

průběhu vlastní realizace předmětu veřejné zakázky na základě uzavřené smlouvy o dílo, 

řídit se příslušnými právními předpisy a zadávacími podmínkami. 

13. Přílohy výzvy: 

• Příloha č. 1 – krycí list nabídky 

• Příloha č. 2 – projektová dokumentace  

• Příloha č. 3 - položkový rozpočet s výkazem výměr 

• Příloha č. 4 – závazný vzor smlouvy o dílo 

• Příloha č. 5 - vzor čestného prohlášení k prokázání základních způsobilosti 

• Příloha č. 6 - vzor čestného prohlášení k prokázání technické kvalifikace 

• Příloha č. 7 – vzor čestného prohlášení o poddodavatelích 
 

V Ohrobci dne 26.8.2021 

 
 

 _____________________________ 
Osoba oprávněná jednat 
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