
 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO 
ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO ŘEŽIM ZÁKONA 

 
 
ZADAVATEL: 
Obec Doubravčice  
Doubravčice 94 
282 01  Český Brod 
IČ:00235369 
 
ZÁJEMCE: 
 
 
 
 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 
„Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice“ 

 
 
Zadavatel na základě ustanovení § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
(dále jen „zákon“) Vás 
 

VYZÝVÁ 
 
Jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako veřejnou zakázku malého 
rozsahu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5) a s použitím § 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“). 
 
Odůvodnění veřejné zakázky malého rozsahu: 
 
V souladu s § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, 
jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty 
a zadavatel vyzývá minimálně 5 dodavatelů. 
 

1. Popis veřejné zakázky a místo plnění veřejné zakázky                                                                    
 
Předmětem plnění jsou stavební práce spojených s akcí: 

„Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice“ 
 
 
Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je obec Doubravčice 



 
2. Prohlídka místa plnění 

 
Zadavatel pořádá prohlídku místa plnění. Po telefonické dohodě s kontaktní osobou -  pan 
starosta – Jaroslav Prkno – tel. 776324423. Každý zájemce o zakázku si může prohlédnout 
místo plnění před podáním nabídky.  
 

3. Lhůta pro podání nabídek a adresa podání nabídek 
 
Nabídku je nutno odevzdat do čtvrtka 31. 7. 2014 do 10,00 hod. na adrese Obecního úřadu 
obce Doubravčice,  Doubravčice  94, 282 01, Český Brod. 
 
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních 
dnech na adresu zadavatele nebo poštou doporučeně. 
 
Zadavatel požaduje nabídky doručit v uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem 
zájemce a podpisem statutárního zástupce a označené zřetelně: 
 

 „NEOTEVÍRAT –  Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice“ 
 
Nabídka musí být řádně odevzdána, v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, 
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, součástí 
nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem. 
 
Součástí nabídky jsou informace prokazující splnění kvalifikace. Dále v nabídce musí být 
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek. 
 
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, bude 
pevně svázána a stránky budou očíslovány souvislou, vzestupnou, číselnou řadou. 
 

4. Datum a místo konání otevírání obálek 
 
Jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek „Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice“ se 
uskuteční dne 31. 7. 2014 v 14,00 hod. na adrese zadavatele. 
Otevírání obálek se může zúčastnit zástupce zájemce s plnou mocí. 
 

5. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 
 
Kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomicko-komplexní výhodnost nabídky. 
 
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky: 
 

a) Výše nabídkové ceny v Kč – váha 90%  
Uchazeč uvede ve své nabídce cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč. 

 
b) Záruka na kvalitu díla – váha 10% 



Uchazeč uvede ve své nabídce dobu záruky na své provedené dílo v měsících 
(min. 24 měsíců) 

 
Údaje uvedené zájemcem v podmínkách k jednání budou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo 
podepsaném osobou oprávněnou za zájemce jednat. 
 

6. Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán 
 
Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 
 

7. Formulace zpracování nabídkové ceny uchazeči: 
 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu 
veřejné zakázky. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné 
zakázky na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr. Uchazeč je 
povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr, neocenění jakékoliv položky 
stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu práce pod určitou položku oceněného 
výkazu výměr či uvedení slevy, bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče 
ze zadávacího řízení. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou jménem či za 
uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. 
 
 

8. Ostatní údaje ke zpracování nabídky 
 

• Předložená nabídka bude podepsána statutárním zástupcem.  
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
• Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě. 
• Nabídka musí být odevzdána pouze v českém jazyce 
• Místem plnění je obec Doubravčice – budova MŠ 
• Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU 
• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 3 207 477,- bez DPH 
• Předpokládaný termín realizace je od 1. 8. 2014 – 28. 2. 2015 
• Samostatná zadávací dokumentace neexistuje 
• Pojištění odpovědnosti za škodu minimálně 3 mil. Kč. – prostá kopie smlouvy o 

pojištění 
 

9. Kvalifikační požadavky zadavatele 
 

a) Prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel 
zapsán podle zvláštních právních předpisů) již při předložení nabídky. Toto 
oprávnění nemůže být starší než 90 dnů a musí se doložit ve stejnopise nebo 
v úředně ověřené kopii. 

b) Čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické 
osoby bude podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem), tj. zda: 
− není v likvidaci, jde-li o právnickou osobu 
− v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs, nebo 
konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku 



c) Čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestní 
čin, nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li 
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární 
orgán, nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky 
zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce. 

d) Prokázání osvědčení o autorizaci autorizovaného inženýra v oboru pozemní 
stavby  

e) Prokázání referencí – 1 stavba v hodnotě minimálně 3 mil. Kč bez DPH za 
posledních 5 let 

 
10. Popis předmětu zakázky 

 
Jedná se o V. etapu výstavby Mateřské školy v obci Doubravčice. Jde o přístavbu 1 
herny pro děti pro 25 dětí. Bližší specifikace v souhrnné technické zprávě. 

 
11. Příloha 

 
- slepý rozpočet 
- souhrnná technická zpráva 
- návrh smlouvy o dílo 
 
 
 
V Doubravčicích dne 16. července 2014 
 
 
                                                                            ………………………………… 
                                                                                           Jaroslav Prkno   
                             starosta obce Doubravčice 


