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Uchazeč: 

┌ 

 
 
dle rozdělovníku    

 
 

└ 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení  

Výběr zhotovitele v zakázce „MŠ Doubravčice 

dostavba SO 02 etapa IV – jihovýchodní křídlo“ 
 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

název:    Obec Doubravčice 
sídlo:     Doubravčice č. 94, 282 01 Český Brod 

IČ/DIČ/kód obce:  002 35 369, CZ00235369, 533301 
statutární orgán:  Jaroslav Prkno, starosta obce 
bankovní spojení:            Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 427918339/0800            
tel., mobil:   +420 321 677 901, +420 776 324 423 
e-mail:    ou@doubravcice.cz   
profil zadavatele:     https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235369 
  

Osoba pověřená zadavatelskou činností 
název:    INGENIRING KRKONOŠE a.s.  

sídlo:     Pražská 35, 541 01 Trutnov 
IČ, DIČ:                           274 72 493, CZ27472493 
statutární orgán:   Ing. Ludvík Blažek, místopředseda představenstva 
tel.:     +420 499 828 023 

e-mail:               info@ingeniring.cz   
 
 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky je realizace čtvrté etapy dostavby Mateřské školy Doubravčice. 

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací stavby, kterou zpracoval 

v září 2011 Ing. Miloslav Kvasnička - CAD-PROJECT, Praha, Sídlo: Doubravčice 123, 282 01 Český Brod, 
Pracoviště: Račiněveská 2444, Újezd nad Lesy - Praha 21, IČO: 64905110, Statutární zástupce: Ing. 
Miloslav Kvasnička, Spojení: tel.: 603457437, e-mail: kvasnicka@cad-project.cz, Hlavní inženýr 
projektu: Ing. Miloslav Kvasnička. 

Předmět veřejné zakázky je vázán podmínkami Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením 

(stavebního povolení) č.j.: MUCB 15153/2012, vydaného 1. 6. 2012 stavebním odborem Městského 
úřadu v Českém Brodě. 

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení 
geodetického zaměření stavby a nově vzniklých parcel včetně vyhotovení geometrického plánu. 

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky 
dle klasifikace CPV/CZ-CC:  
    45214100-1 – stavební úpravy budov Mateřských škol 

Maximální předpokládaná cena zakázky bez DPH činí  7 900 000,-  Kč.  

3. Přístup k zadávací dokumentaci 
Zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentaci na profilu zadavatele https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00235369 

Zadávací dokumentace je pro obeslané uchazeče součástí výzvy k podání nabídky; zadávací 
dokumentaci včetně veškerých jejich příloh, lze vyžádat u osoby pověřené zadavatelskou činností. 
Dokumentace bude odeslána v nejkratším možném termínu poštou, případně po dohodě vydána v sídle 
osoby pověřené zadavatelskou činností na adrese Pražská 35, 541 01 Trutnov. 

4. Doba plnění veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení doby plnění:  03/2017 

Nejzazší termín ukončení doby plnění:   10/2017  
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5. Místo plnění veřejné zakázky 

Místo plnění zakázky je katastrální území Doubravčice, pozemek p.č 269/11, 12. 

6. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 
Zadavatel nebude organizovat jednotnou prohlídku místa plnění. Uchazeči se mohou na prohlídce 

domluvit se zástupcem zadavatele a sjednat si prohlídku individuální, kde se budou moci plně seznámit 
s místem plnění a místními podmínkami. 

7. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci 
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona čestným prohlášením, profesní 

kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a), b) a d) zákona výpisem z obchodního rejstříku, či z jiné 
obdobné evidence, pokud je v nich zapsán, dokladem o oprávnění k podnikání, zejména dokladem 
prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost 
dodavatele - dokladů o autorizaci v oboru pozemní stavby pro osobu/y, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje (doklady lze v souladu s ustanovením § 62 zákona nahradit čestným 
prohlášením), čestným prohlášením o své ekonomické a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou 
zakázku, technické kvalifikační předpoklady dle § 56 seznamem alespoň 3 zakázek (stavby občanské 

vybavenosti) s výší investičních nákladů minimálně 3 900 000,- Kč bez DPH každé z nich, přičemž 
alespoň jedna byla stavbou školního zařízení a dokladem o zavedení opatření systému řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí. Způsob prokazování je podrobně popsán v zadávací dokumentaci. 

8. Další požadavky veřejného zadavatele na uchazeče, jistota 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce dále předložil čestné prohlášení či seznam dle 

ustanovení § 68 zákona o Obsahu nabídek, odstavec 3), čestné prohlášení o pojištění na škody na 
majetku či zdraví osob způsobené svou činností s výší finančního plnění min. 10 000 000,- Kč a v 
souladu s § 67 zákona poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v 
zadávacím řízení ve výši 100 000,- Kč. Bližší informace o požadavcích zadavatele a způsobu jejich 
prokázání je podrobně popsán v zadávací dokumentaci.  

9. Vzor smlouvy  

Uchazeč je povinen závazně použít předložený vzor smlouvy a musí být podepsán osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče.  

10.   Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 8. 2016 v 09:00 hodin.   

Nabídky se přijímají v sídle zadavatele - na podatelně Obecního úřadu Doubravčice, Doubravčice č. 

94,28201 Český Brod a to do konce lhůty pro podání nabídek v úředních hodinách podatelny; v případě 
osobního podání mimo uvedenou dobu doporučuje zadavatel uchazečům předem se domluvit s 

pracovníky zadavatele.  

11. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 90 dnů 

12.  Hodnocení nabídek 

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny bez DPH. 
Nejvhodnějším uchazečem bude stanoven uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

13. Vyhrazená práva zadavatele 

 Varianty nabídky nejsou přípustné, 
 Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah plnění veřejné zakázky, 
 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy, 
 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy, 

 Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.  
 Zadavatel si vyhrazuje právo sdělit své rozhodnutí o přidělení zakázky zveřejněním na profilu 

zadavatele, přičemž den následující zveřejnění je prvním dnem běhu lhůty pro možné podání 
námitek.  

 
 
Doubravčice, 25. 7. 2016 

 
 
 
 

 
Obec Doubravčice 

Jaroslav Prkno, starosta obce 


