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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

do zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadanou podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů   

 
 

Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec 

 
 

 
Vážení,  
 
veřejný zadavatel Obec Ohrobec, IČ: 00241491, se sídlem: Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 
45, zastoupený Ing. Otakarem Janebou, starostou, si Vás, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dovoluje 
vyzvat k podání nabídky v rámci zadávacího řízení s názvem „Oprava komunikace JAROVSKÁ, 
ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec“. 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 

Zadavatelem veřejné zakázky je Obec Ohrobec, která je veřejným zadavatelem dle ust. § 4 
odst. 1 písm. d) ZZVZ. 
 
Identifikační údaje veřejného zadavatele: 
 

 název:  Obec Ohrobec 
 sídlo:   Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45 
 IČ:   00241491 
 DIČ:  neplátce 
 zastoupen:  Ing. Otakarem Janebou, starostou 

 (dále jen „Zadavatel“) 
  
 Smluvní zastoupení zadavatele:  
 

 název:  WITERO s.r.o. 
 sídlo:  Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9 
 IČ:  24235865 

 kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Bubeníková 

 tel.:   +420 777215314  
 mail:  bubenikova@ak-bubenikova.cz 
 

2. INFORMACE O DRUHU, PŘEDMĚTU A HODNOTĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

A. Název veřejné zakázky: „Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, 
Ohrobec“. 

B. Informace o zadávacím řízení:  

Druh veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): veřejná zakázka na stavební práce. 

Režim veřejné zakázky (§ 24 ZZVZ): podlimitní veřejná zakázka. 

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo použít v rámci tohoto řízení jednotlivá pravidla pro zadávací 
řízení pro nadlimitní režim. 

C. Předmět plnění:  

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě místních 
komunikací v ul. Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, v obci Ohrobec (okr. Praha západ). 

Podrobné parametry investiční akce a další informace jsou specifikovány v zadávací 
dokumentaci, která je přílohou této výzvy k podání nabídek. 

 
D. Klasifikace předmětu plnění dle kódů CPV:  

45000000-7 Stavební práce 
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 

   
E. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 10,991.952,- Kč bez DPH. 

 

3. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (v souladu s ust. § 53 odst. 4 ZZVZ) 

Podrobné požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci 
(čl. 5 zadávací dokumentace). 

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní: 

- základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ 
- profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ 
- technickou způsobilost dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ 

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 podle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle ust. 
§ 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu § 53 
odst. 4 zákona nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  

4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY POSKYTNUTÍ 

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

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

5. JISTOTA 

Zadavatel nepožaduje ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty.  

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, ZADÁVACÍ LHŮTA 

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

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.9.2021 v 11:00 hodin.  

Zadávací lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet v souladu s ust. § 40 ZZVZ okamžikem skončení 
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lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického 
nástroje, dostupného na adrese: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/30662d0b-93c3-
4d09-a5c7-af05578afcf4e, dle tam uvedených podmínek a pokynů. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci a dále v souladu s ZZVZ.   

Podrobné informace jsou obsaženy v zadávací dokumentace. 

8. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK  

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude 
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje 
celková nabídková cena v Korunách českých (CZK) bez DPH. 

  
V Ohrobci dne 7.9.2021 
 

_____________________________ 
Osoba oprávněná jednat 
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