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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 

Název zakázky : 

OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 13C, K.Ú. MALÝ BERANOV 

 

 

Výběrové řízení probíhá podle vnitřní „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ a nevztahují se na něj obecné zákonné podmínky pro veřejná 

výběrová řízení dle zákona 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

 

Druh zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu 

Druh zakázky Stavební práce 

Předpokládaná hodnota 3.260.000 Kč bez DPH 

Datum zahájení řízení 15.6.2021 

 

 

 
Zadavatel:  
NÁZEV 

SÍDLO  

 

 
Obec Malý Beranov  
Malý Beranov 36  

586 03 Malý Beranov 

 

IČO: 00543713 
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1. Úvod 
 
Obec Malý Beranov vyhlašuje výše uvedené výběrové řízení jako vnitřní výběrové 

řízení zadavatele za podmínek dále uvedených. Výběrové řízení probíhá podle 
vnitřní „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a nevztahují 

se na něj obecné zákonné podmínky pro veřejná výběrová řízení dle zákona 
134/2016Sb. Zadavatel uchová veškeré informace o nabídkách pouze pro svou 
potřebu a nebude je zveřejňovat. Uchazeči jsou povinni zacházet se všemi 

informacemi, které jim budou poskytnuty zadavatelem v rámci tohoto 
výběrového řízení, jako s důvěrnými a převzetím zadávací dokumentace se 

zavazují, že tyto informace neposkytnou dalším osobám. Zveřejněna bude 
podepsaná smlouva o dílo s vítězným uchazečem.  

 

 
2. Identifikační údaje zadavatele 

 
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava, Kraj Vysočina 

telefon/fax: (+420) 567 218 702  

E-mail: starosta@maly-beranov.cz 

IČ: 00543713 

Osoby oprávněné jednat:  Ing. Martin Zach – starosta, tel. 731 527 423 
 
 

3. Předmět zakázky   
 

Předmětem výběrového řízení je dodávka komplexních stavebních prací akce 
„Obnova místní komunikace 13c, k.ú. Malý Beranov“ na pozemcích 
v katastrálním území Malý Beranov (okres Jihlava).  

Rozsah prací vyplývá z přiložené projektové dokumentace a výkazu výměr, který 
je závazný a neměnný. 

Zjednodušeně lze stavbu popsat - část místní komunikace o celkové délce 200m 
bude kompletně opravena včetně výměny stávajícího podloží, osazeny obruby a 

položen nový povrch.  
 
 

4. Předpokládaná hodnota  
 

Odhadované náklady na výstavbu   3,26 mil. Kč bez DPH 
 

 

5. Lhůta a místo plnění zakázky 
 

Zadavatel pro plnění zakázky stanoví následující termín:  

Zahájení stavby:    nejpozději 9/2021 

Dokončení stavby:    15.11.2021 
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6. Požadavky na kvalifikaci 

 
Technické kvalifikační požadavky: 

Tři zakázky obdobného charakteru s finančním objemem každé z nich ve výši 

minimálně 2,0 mil Kč bez DPH za posledních pět let. V seznamu bude uveden 
název a popis předmětu zakázky, její rozsah – finanční objem, doba plnění a 

název a kontakt na objednatele pro možnost případného ověření. 
 
 

7. Výkaz výměr 
 

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací (slepý 
rozpočet). Uchazeč vyplní jednotkové ceny, jakékoli změny, přidání nebo mazání 
položek nejsou povoleny.  

Výkaz výměr je rozčleněn do dvou souborů:  
 (UZ) - Obnova místní komunikace 13c [zadání].xlsx 

 (NEUZ) - Obnova místní komunikace 13c  [zadání].xlsx 
podle uznatelných a neuznatelných nákladů z hlediska čerpání dotací. Uchazeč 
vyplní oba soubory vč. všech listů a celkové částky uvede do tabulky Krycího 

listu. 
 
 

8. Dodatečné informace 
 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci. Žádost musí být písemná (e- mail) a musí být zadavateli doručena 
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to na e-

mailovou adresu: starosta@maly-beranov.cz 
 

 
9. Variantní řešení 
 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 
 

 
10. Požadavky na zpracování ceny 

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách, rozčleněna na cenu bez DPH 

a cenu včetně DPH.  

 

11. Návrh smlouvy SOD 
 
Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy včetně obchodních podmínek ze 

strany uchazeče. Tento návrh smlouvy bude obsahovat tyto stanovené body. 
 Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

 Úhrada bude provedena po předání díla, formou daňového dokladu – 
faktury.  

 Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, bude 
úhrada provedena až po jejich úplném odstranění.  

mailto:starosta@maly-beranov.cz
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 Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

 Záruční lhůta min. 60 měsíců.  
 Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná. Změna ceny je možná 

pouze na základě oboustranně odsouhlasených dodatků. 

 
 

12. Prohlídka místa budoucího plnění 
 
Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa budoucího plnění, a to 

v individuálně stanoveném termínu.  
 

 
13. Hodnotící kritérium 
 

Jediným hodnotícím kritériem je cena.  
 

 
14. Obsah a forma nabídek, místo a termín předkládání nabídek 
 

Forma nabídek 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v  písemné formě a elektronické 

formě na nosiči CD-ROM. Písemná forma bude podepsána statutárními zástupci 
uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku. Nabídka bude podána v jednom 
vyhotovení a bude společně s nosičem CD-ROM uložena v uzavřené neprůhledné 

a neprůsvitné obálce, která bude označena: „Obnova místní komunikace 13c, 
k.ú. Malý Beranov“ a nápisem „NEOTVÍRAT“ 

 
Zabezpečení nabídek 

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez 

násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.  
Pro zajištění bezpečnosti nabídky doporučuje zadavatel i následné očíslování 

všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. 
 

Členění nabídky 

 Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" opatřený razítkem a podpisem 
oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem podepisování 

uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem 
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak 

musí být součástí nabídky).  

 výpis z obchodního rejstříku 

 Vyplněný „seznam referenčních zakázek“ pro splnění kvalifikace.  

 Doklady prokazující nabídkovou cenu - uchazeč prokazuje svoji 
nabídkovou cenu předložením vyplněných položkových rozpočtů vč. 

rekapitulace. 

 Nepodepsaný návrh smlouvy o dílo 

 Pojištění zhotovitele 
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Místo a termín předložení nabídek 

Nabídky uchazeč v požadované tištěné formě a rozsahu doručí nebo předá na 
adresu:  

Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava, 

Osoba oprávněné jednat: Ing. Martin Zach – starosta, tel. 731 527 423 

Termíny pro podávání nabídek v úředních hodinách obecního úřadu nebo po 

telefonické domluvě.  

Nejzazší termín doručení nebo předání nabídek je pátek 9. 7. 2021 do 12:00 
hodin. 

 

Změna podmínek zadávací dokumentace, výběr uchazeče 

Po ukončení soutěže Zadavatel oznámí všem přihlášeným účastníkům výsledek 
soutěže. 

Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky a soutěž zrušit. 

Veškeré náklady spojené s přípravou a předložením nabídky snáší uchazeč bez 

jakéhokoliv finančního nároku u zadavatele.  

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: 

- Krycí list nabídky - vzor 
- Seznam referenčních zakázek - vzor 

- Projektová dokumentace 
- Výkaz výměr 

 

 

V Malém Beranově 15.6.2021 

 
 
 

Ing. Martin Zach 
    starosta obce 
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