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Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce 

SOUTĚŽNÍ  PODMÍNKY  

 
 “Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní.  Dopravní a technická infrastruktura  

SO.01-KOMUNIKACE, SO.02–VODOVOD, SO.03-KANALIZACE“ 
 

1a.  Identifikační údaje veřejného zadavatele: 
 

Název:   Obec Dolní Dunajovice  

Adresa:  Obecní  úřad Dolní Dunajovice,  Zahradní 613,   691 85  Dolní Dunajovice  

Zastoupená: Mgr. Josefem Hasníkem, starostou obce  

IČ: 00283 126 

Tel./fax: 519 517 105,e-mail: obec@dolni.dunajovice.cz 

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283126  

 

1b.  Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností (zástupce zadavatele):  
 

Název:   T-PRO.ING s.r.o. se sídlem: Tovární kolonie 899/9, 691 41 Břeclav  

                IČ: 292 45 702, 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Tauchmanem 

tel.:737 458418,  e-mail: t-pro.ing@post.cz 

              

2.    Druh a předmět veřejné zakázky : 
 

Název zakázky: Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní.  Dopravní a technická   

                         infrastruktura. SO.01-KOMUNIKACE, SO.02–VODOVOD, SO.03-KANALIZACE 
Druh veřejné zakázky:  stavební práce  

Zadávací řízení:             Veřejná zakázka malého rozsahu  

Předpokládaná hodnota zakázky:  cca  5,5 mil. Kč bez DPH 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

 

Předmětem zakázky je vybudování asfaltové komunikace v délce 353 m, vodovodu HDPE DN 110 v délce  

338 m a  kanalizace plastová DN 300 v délce 245 m v proluce uvnitř souvisle zastavěného území obce, a to 

v rozsahu a podle projektové dokumentace   “Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní.  Dopravní a 

technická infrastruktura. SO.01-KOMUNIKACE, SO.02–VODOVOD, SO.03-KANALIZACE“, zpracovatel: 

T-PRO.ING s.r.o. IČ: 292 45 702.  Rozsah plnění je dále podrobně specifikován těmito soutěžními 

podmínkami, projektovou  dokumentací,  výkazem výměr (soupis prací) a vyjádřením správců technické a 

dopravní infrastruktury.  Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností  souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je  pro řádné  dokončení díla nezbytné.   

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky -  stavebních prací:     

Kód CPV : 45233000-9  Základní stavební,inženýrské a povrchové práce na výstavbě dálnic, silnic  

                                          a jiných cest 
Kód CPV : 45231300-8 -  Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 

 

3.     Doba a místo plnění: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283126
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Místem plnění zakázky: Obec Dolní Dunajovice  

Termín zahájení (od): Září 2017   

Termín dokončení (do): Prosinec 2017 

Termínem dokončení stavby se rozumí úplné dokončení stavby, tj. její vyklizení, podepsání zápisu o předání 

a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných případných zkouškách a revizích, doklady o vytyčení a o 

prováděných průběžných kontrolách správců dotčené dopravní a technické infrastruktury (E-on, Vak, Cetin, 

GasNet),   doklady o likvidaci odpadů ze stavby, doklady o shodě zabudovaných materiálů, doklady o 

odstranění všech případných vad a nedodělků.    

4.   Kritérium pro hodnocení  nabídek: 
 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.  Ekonomická výhodnost 

nabídek bude hodnocena podle jediného kritéria, a tím je nejnižší nabídková cena  v českých korunách 

(CZK) bez DPH. 

 

5.   Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 
 
        Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci.  

 

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:  

1. základní způsobilost 

2. profesní způsobilost 

3. technickou kvalifikaci 

 

5.1 Prokázání základní způsobilosti:  

 

      Dodavatel musí prokázat způsobilost dle ustanovení § 74 odst.1  zákona formou podepsaného  

      čestného prohlášení, které je přílohou těchto zadávacích podmínek. 
       

5.2  Prokázání profesní způsobilosti: 

 

       Dodavatel musí prokázat splnění formou:  
        a) výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do  

           takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného  

           kritéria  způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení (prostá kopie) 

        b) dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné  

           právní  předpisy takové oprávnění vyžadují (prostá kopie). 

       c) dokladem o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou  

            způsobilost zabezpečuje, tedy dokladem:  osvědčením o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb., o  

            výkonu povolání autorizovaných  architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků  

            činných ve výstavbě,   prokazující autorizaci autorizovaného inženýra anebo  autorizovaného technika 

            pro obor dopravní stavby a pro obor vodohospodářské stavby. V nabídce musí být jasně zřejmý  vztah 

            (pracovně právní anebo smluvní) mezi autorizovanou osobou  prokazující požadovanou kvalifikací  

             a dodavatelem. (např. doložením čestného prohlášení o pracovním poměru, smluvním závazkem)  

 

5.3  Prokázání technické kvalifikace: 
 

       Dodavatel předloží seznam 3 zakázek stejného či obdobného charakteru (asfaltobetonová komunikace,  

        vodovod, kanalizace)  provedených dodavatelem za  poslední 3 roky, v minimální výši 2,5 mil Kč bez 

        DPH za jednu zakázku.  Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení.  

        Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu  

        referenční zakázky.   
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6.     Požadavky a podmínky na zpracování nabídkové ceny  
 

Nabídkovou cenou se pro účely  zadávacího  řízení   rozumí   celková cena za provedení   stavby   (stavebních   

prací)    včetně   daně   z  přidané  hodnoty.   Nabídková  cena  musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné  

realizaci stavby, včetně všech  nákladů souvisejících  a   vyplývajících   z   podmínek   zadávací dokumentace   

(kromě již uvedeného zejména  vedlejší náklady, např. na zařízení staveniště, náklady na  poplatky za skládky  

přebytečných hmot a   odpadů   vzniklých  při   stavební činnosti, (skládky výkopků a vybouraných    

materiálů   si    zajistí  uchazeč   a   podle toho ocení  odvozové  a   dovozové vzdálenosti),   náklady na 

provádění všech příslušných a normami,  vyhláškami  stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně 

předávacích zkoušek, náklady na nutná, potřebná  či úřady  stanovená  opatření    k   provedení   veřejné   

zakázky,   náklady a zajištění vhodného zásypového materiálu do podloží komunikace,  náklady   související  

s  likvidací asfaltových  částí  stávajících  zpevněných ploch v souladu s  platnými  předpisy,    náklady  

související    s instalací omezujícího dopravního a   ostatního bezpečnostního značení v souvislosti 

s prováděním   prací, a to v souladu s platnými předpisy - např. zákon o pozemních  komunikacích  (včetně 

případného odsouhlasení omezujícího dopravního značení na DI Policie ČR a vyřízení zvláštního užívání 

komunikace),  náklady na splnění a zabezpečení zákonných podmínek BOZP na staveništi, náklady na 

zabezpečení vytyčení všech inženýrských sítí v místě stavby (včetně souvisejících nákladů s jejich 

vytyčením), náklady na vytyčení jednotlivých stavebních objektů včetně  souvisejících nákladů s jejich 

vytyčením, náklady na  uvedení stavební činností  dotčených povrchů do původního stavu a obecně náklady 

na předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzové vlivy, cenový vývoj a  

zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).  Dodavatel  je povinen se před odevzdáním 

nabídky informovat o poloze a povaze   staveniště  a o eventuálních jiných místních zvláštnostech a tyto 

zohlednit v nabídkové  ceně. Případné nejasnosti si musí uchazeči vyjasnit ještě před podáním nabídky. 

Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek  neopravňují uchazeče 

požadovat změnu ceny díla. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, 

výši DPH a cenu celkem včetně DPH.  

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí. 

Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění 

stavby.  U nákladů vyplývajících z textu zadávací dokumentace se předpokládá - pokud již nejsou obsaženy 

v položkách slepého rozpočtu - jejich rovnoměrné zahrnutí do jednotkových  cen. Položkový rozpočet musí 

být nedílnou součástí návrhu smlouvy.    

  

Způsob oceňování víceprací a méněprací: 

Ocenění víceprací a méněprací se pak   provede s použitím oceněného výkazu výměr (nabídkového rozpočtu) 

a soupisu prací a dodávek, který dodavatel  předložil zadavateli jako součást své nabídky a pouze, není-li to 

možné provede se ocenění  s použitím standardizovaných ceníků, a to s přepočtem na cenovou úroveň  

odpovídající nabídkovému   rozpočtu.   K  oceňování případných víceprací musí být vždy zpracován výkaz 

výměr a soupis prací a dodávek  zobrazující  předmětné vícepráce. Tento výkaz výměr a soupis prací a 

dodávek musí být odsouhlasen  technickými dozory investora a oprávněnou osobou objednatele ve věcech 

smluvních.  Překročení, popř. snížení celkové ceny je možné pouze za podmínek že: po podpisu smlouvy a 

před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo bude objednatel požadovat i provedení 

jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé 

práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

 

Pokud jsou v položkovém rozpočtu excelovské soubory (ve formátu *.xls), jakékoliv funkce (výpočtové 

vzorce) nastavené v daných souborech nejsou považovány za zadávací podmínky veřejné zakázky. Za 

správnost funkcí a výpočtů nese odpovědnost dodavatel. (V případě nejasností je vždy rozhodující tištěná 

verze zadávací dokumentace).   

 

7.    Platební podmínky: 

 
Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Splatnost faktur bude max. 30  kalendářních dnů ode dne 

jejich doručení zadavateli. Platba  bude realizována bankovním převodem v české měně. Stavba bude 
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fakturována (uhrazena) do výše nákladů 90 % z ceny díla po předání stavby, 10 % po odstranění vad a 

nedodělků.    

 

8.    Práva a výhrady zadavatele (další podmínky pro zpracování nabídky): 
 

8.1    Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže.           

8.2  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným 

uchazečem a nevracet podané nabídky. 

8.3     Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou zakázku kdykoliv bez udání důvodu zrušit. 

8.4     Zadavatel požaduje jednotnou záruční doba 5 let od předání a převzetí stavby  

8.5     Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel provést důkladnou fotodokumentaci (pasport)  

          pozemků i stávajícího technického stavu staveb v zájmovém území  

8.6    Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. 

8.7    Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění podmínek  

          stanovených ve výzvě, zejména v případě, kdy nabídka (návrh smlouvy o dílo) nebude odpovídat  

          zadávacím podmínkám nebo neobsahuje všechny součásti požadované  zadavatelem (v návrhu SOD  

          musí být  minimálně odkaz na tyto soutěžní podmínky) nebo z  důvodu nesplnění kvalifikace.  

8.8     Zadavatel si vyhrazuje právo Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké  

           nabídkové ceny a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění. 

8.9     Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení  

          účastníci v pořadí na prvním a třetím místě, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou  

        nabídkou vázáni. 

8.10   Účastníci (dodavatelé) nemájí nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 

8.11   Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se  

          zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o  

          možnosti vzniku škody. 

8.12   Vlastní realizace stavby bude koordinována se zadavatelem stavby s ohledem na minimalizaci  omezení  

    provozu  vlastníků přilehlých nemovitostí.   

8.13   Zadavatel variantní řešení nepřipouští – vyjma materiálové volby v případě kanalizačních  

            rozvodů,  při dodržení požadovaných pevnostních charakteristik.   

8.14    Případnou realizační dokumentaci  stavby si vybraný zhotovitel  zabezpečí na své náklady  

           v nezbytném rozsahu  dle svého uvážení  (zadavatel jinou dokumentaci nebude poskytovat). 

8.15   Zadavatel má právo započíst do ceny díla proti zhotoviteli náhradu jím způsobených škod při  

          realizaci díla. 

8.16  Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit celé znění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem  

          na svých webových stránkách 

8.17  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je zadavatel oprávněn po 

zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za 

každý den prodlení.  

8.18    Zadavatel upozorňuje uchazeče  na povinnost strpět a být nápomocen (případnému) archeologickému  

            průzkumu v místě stavby. Případné nároky zhotovitele vyplývající  z  časového zdržení průběhu  

           výstavby z důvodu archeologického šetření se nepřipouští.     

8.19  Součástí dodávky je i zhotovení dokumentace skutečného provedení díla+ geodetická  dokumentace  

         skutečného provedení ve formátu  dgn + dwg + pdf. podle standartů Vak Břeclav).  Dokladová část vč. 

         dokumentace skutečného provedení a geodetická dokumentace bude vyhotovena samostatně  pro každý  

         SO v počtu 3 paré.    

 

  9.   Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů  
 
Dodavatel  sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí: 

-   krycí list nabídky (viz.příloha)  

-   návrh smlouvy o dílo (dodavatel předloží svůj návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou za  

    dodavatele jednat). 

-   nabídkový položkový rozpočet  (podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat)  

-   doklady prokazující  požadovanou kvalifikaci 
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V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a úředně 

ověřenou plnou moc k zastupování dodavatele.  

 

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být společně s veškerými požadovanými doklady a 

přílohami svázány do jednoho svazku. Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, 

názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím 

neoprávněné manipulaci. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce.   

 

10.    Prohlídka místa stavby 
 

Prohlídka staveniště se bude konat  16.6.2017  ve 11.00 hodin (u obecního úřadu).  

 

11.    Dodatečné informace k zadávací dokumentaci  

 
Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na  

e-mailovou adresu: t-pro.ing@post.cz. Účastník může zažádat o dodatečné informace nejpozději 4 pracovní 

dny před termínem pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány 

do 2 pracovních dnů e-mailem všem účastníkům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.  

 

12.     Lhůta pro podání nabídky: 
 

Lhůta pro podání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace končí dne 28.června 2017  v 9.00 hodin 

místního času. V této lhůtě je nutné doručit nabídky na adresu Obecního úřadu v Dolních  Dunajovicích.  

Nabídky, které budou zadavateli doručeny  po skončení této lhůty, budou vyřazeny a  nebudou  zadavatelem 

hodnoceny. 

 

13.    Způsob podávání nabídek: 
 

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat osobně na adresu zadavatele:   Obecní  

úřad Dolní Dunajovice,  Zahradní 613,   691 85  Dolní Dunajovice  (tel. 519 517105), a to v pracovních 

dnech Po-Čt. od 800 do 1500 hod., v Pá  od 800 do 1130 hod., v poslední den lhůty pak do 0900 hodin.  

 

Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučenou poštou na 

adresu zadavatele:  Obecní  úřad Dolní Dunajovice,  Zahradní 613,   691 85  Dolní Dunajovice. Nabídku a 

doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly do konce stanovené lhůty  pro podání 

nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky a dokladů k prokázání 

splnění kvalifikace. 

 

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně  v uzavřené obálce 

označené: “Veřejná zakázka: “Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní.  Dopravní a 

technická infrastruktura. SO.01-KOMUNIKACE, SO.02–VODOVOD, SO.03-

KANALIZACE“, a označením NEOTVÍRAT!.  Na obálce musí být uveden název a adresa uchazeče. 

Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření obálky na uzavření podpisem a razítkem 

uchazeče. 

 

14.    Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 
 

        Zadávací lhůta je stanovena na 60 (šedesát) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení                 

       lhůty pro podání nabídek 

 

15.   Ostatní   
 

mailto:t-pro.ing@post.cz


“Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní.  Dopravní a technická infrastruktura 

SO.01-KOMUNIKACE, SO.02–VODOVOD, SO.03-KANALIZACE“ 

 str.6 ze 6 

15.1  Je-li v této „Zadávací dokumentaci“ použit odkaz na zákon nebo použita citace zákona, je odkazováno  

         na zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejná zakázka malého rozsahu  

         však není   zadávána v zadávacím řízení podle tohoto zákona  (při respektování zejména zásad podle § 6  

          jmenovaného  zákona). 

15.2  Pokud zadávací dokumentace či technická dokumentace obsahují informace o určitých obchodních  

         názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutné toto v nabídce  

         dodržet, účastník to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení standardu kvality. 

15.3   Předmětná stavba je z  hlediska přípravy ve fázi podání žádosti o zahájení stavebního a  

          vodoprávního řízení.   

 

16.   Přílohy   
 

-    Projektová dokumentace “Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní.  Dopravní a 

     technická infrastruktura. SO.01-KOMUNIKACE, SO.02–VODOVOD, SO.03-KANALIZACE“,   

      zpracovatel:  T- PRO.ING s.r.o. se sídlem: Tovární kolonie 899/9, 691 41 Břeclav  IČ: 292 45 702,   

      03/2017,  (redukovaný rozsah)  

-    VÝKAZ VÝMĚR  (Slepý rozpočet) 

-    formulář  KRYCÍ LIST NABÍDKY   

-    formulář  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k prokázání základní způsobilosti 

-    CD (obsahuje elektr. verzi:  PD v plném rozsahu , výkaz výměr - excel, soutěžní podmínky, formuláře)    

 

 

V Dolních Dunajovicích   dne:  13. června 2017 

 

 

 

 

 

za zadavatele:     ……………………………… 

                                   Vladimír Tauchman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


