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Výzva k podání nabídky  

dle § 38 zákona č. 137/2006 sb., o ve řejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)  

 
dále jen  

 

„Výzva“ 

k podlimitní ve řejné zakázce na stavební práce zadávané  

ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Zadavatel  

Název zadavatele: Odborný léčebný ústav Jevíčko 

Sídlo zadavatele: 56943 Jevíčko, TRN-Léčebna 508 

IČ: 00193976 

Osoba oprávněná jednat: Ing. Lenka Smékalová, ředitelka 

 

 

Název zakázky: 

„Pardubický kraj - OLÚ Jeví čko – obslužná páte řní komunikace“ 
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1. Identifika ční údaje zástupce zadavatele  

Ing. Petr Vlášek 

Sídlo: Selicharova 1419/1, 500 12 Hradec Králové 

IČO: 74836994 

E-mail: vlasek.zakazky@gmail.com 

Telefon: +420 607 965 711 

 

2. Údaje o uchaze či 

Uchazeč je povinen vyplnit Přílohu č. 1 (Krycí list) této výzvy. 

 

3. Údaje o ve řejné zakázce  

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle ZVZ, ve zjednodušeném 

podlimitním řízení. 

Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, 

včetně všech dodatků a dodatečných informací. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje 

všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této výzvě a bude se jimi řídit.  

 

4. Vymezení p ředmětu pln ění veřejné zakázky  

CPV kód: 45233160-8, 45212220-4 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající páteřní komunikace v areálu OLÚ Jevíčko v 

souvislosti s obnovením historického kontextu budov a komunikací z přestavby po r. 1945. Začátek 

řešeného úseku byl určen v zákrytu s vnějším lícem příjezdové brány do areálu u vrátnice, konec 

úpravy pak napojením na dlážděnou komunikaci vedoucí lesoparkem do pavilónu S. Celková délka 

řešeného úseku je cca 680 m. Navržené řešení respektuje v co možná největší míře stávající stav a 

zároveň zvyšuje BESIP v areálu vizuálním vyčleněním ploch pochozích, pojízdných a parkovacích. 

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této výzvy (projektová dokumentace zpracovaná Ing. 

Miroslavem Kučerou, M.I.S.a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, projekce Husova 1697, 530 

03 Pardubice) a v příloze č. 3 této výzvy (soupis stavebních prací). Zadavatel k tomuto uvádí, že 

všechny přílohy této zadávací dokumentace jsou uveřejněny na profilu zadavatele: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976.  

Zadavatel ve vztahu k výzvě a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na 

obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či 

podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického 
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standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných 

řešení. 

5. Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8.000.000,-- Kč bez DPH. 

6. Doba a místo pln ění zakázky 

Předpoklad začátku: ihned po podpisu smlouvy, dokončení do 30.06.2016. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na 

případné prodloužení zadávacího řízení. 

Místo plnění se nalézá na katastrálním území Jevíčko - předměstí 

 

7. Požadavky na prokázání kvalifika čních p ředpoklad ů uchaze če a další podmínky 

zadavatele 

 

7.1 Rozsah spln ění kvalifikace  

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v rozsahu: 

1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ 

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ 

3. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písmeno c) ZVZ 

4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ 

7.2 Základní kvalifika ční předpoklady dle § 53 odst. 1  ZVZ:  

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele 

dle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) až l ZVZ předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ, z 

jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady 

požadované veřejným zadavatelem.  Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 5 výzvy. 

Zadavatel výslovn ě upozor ňuje uchaze če na skute čnost, že vít ězný uchaze č bude v souladu 

s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen p řed uzav řením smlouvy p ředložit zadavateli originály 

nebo ú ředně ověřené kopie doklad ů v souladu s § 53 odst. 3 ZVZ prokazujících spln ění 

základních kvalifika čních p ředpoklad ů. 

7.3 Profesní kvalifika ční předpoklady dle § 54 písm. a) a b) ZVZ:  

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele 

dle § 54 písm. a) a b) ZVZ předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ, z jehož obsahu 
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musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační předpoklady požadované 

veřejným zadavatelem. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 5 výzvy. 

Zadavatel výslovn ě upozor ňuje uchaze če na skute čnost, že vít ězný uchaze č bude v souladu 

s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen p řed uzav řením smlouvy p ředložit zadavateli originály 

nebo ú ředně ověřené kopie doklad ů prokazujících spln ění profesních kvalifika čních 

předpoklad ů. 

7.4 Ekonomická a finan ční způsobilost dle § 50 odst. 1) písm. c) ZVZ: 

Uchazeč do nabídky vloží čestné prohlášení dle § 50 odst. 1) písm. c) ZVZ, o své ekonomické a 

finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 5 výzvy. 

 

7.5 Technické kvalifika ční p ředpoklady dle § 56 ZVZ:  

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. 

a) ZVZ předložením: 

a) seznamu minimálně dvou (2) stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních pěti 

letech, jejichž předmětem byla oprava dlážděných komunikací s finančním objemem min. 

4.400.000,-- Kč bez DPH za každou z nich. 

Přílohou seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 

osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat 

údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

 

Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů: 

Uchazeč předloží čestné prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč 

splňuje výše uvedené požadavky. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 

za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 5 výzvy. 

Zadavatel výslovn ě upozor ňuje uchaze če na skute čnost, že vít ězný uchaze č bude v souladu 

s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen p řed uzav řením smlouvy p ředložit zadavateli originály 

nebo ú ředně ověřené kopie doklad ů prokazujících spln ění kvalifikace.  

8. Další požadavky zákona a zadavatele  

Další požadavky zadavatele splní uchazeč, který předloží: 

a) dle § 68 odst. 3 písm. a) ZVZ seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, 

kteří v posledních t řech letech od konce lh ůty pro podání nabídek byli 

v pracovn ěprávním, funk čním či obdobném pom ěru u zadavatele . Seznam bude 

podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;  
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b) dle § 68 odst. 3 písm. b) ZVZ seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, a to ve lhůtě pro podání nabídek. Seznam bude 

podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Seznam předloží pouze uchazeč, který 

má formu akciové společnosti; 

c) dle § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ čestné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře 

zakázanou dohodu (bid rigging) podle zákona č. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže. Toto čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 6. výzvy. 

 

9. Zadávací podklady  

Podkladem pro vypracování nabídky je tato výzva a její přílohy. 

 

10. Dodatečné informace  

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu s § 49 ZVZ ze strany uchazečů musí být 

doručeny písemně zástupci zadavatele na emailovou adresu: vlasek.zakazky@gmail.com v předmětu 

e-mailu bude uvedeno „Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce: „Pardubický kraj - OLÚ 

Jevíčko – obslužná páte řní komunikace“  (telefonické dotazy nebudou akceptovány). 

Zadavatel bude postupovat v souladu s § 49 ZVZ. 

 

11. Technické podmínky  

Prováděné práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené 

ve smlouvě a být v souladu se zpracovanou prováděcí dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu 

s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.  

Stavební práce musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci a 

musí být ve v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny. 

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí: 

• české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy, 

• evropská technická schválení, 

• obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

• mezinárodní normy, nebo 
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• jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 

Technické podmínky jsou stanoveny s přihlédnutím k §45, odst. (3), ZVZ tak, aby nezaručovaly 

určitým dodavatelům konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské 

soutěže. Pokud jsou tedy ve výkresové nebo textové části projektové dokumentace v popisech 

stavebních výrobků nebo v položkových rozpočtech uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je tímto 

způsobem definován požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 

technologií srovnatelnou.  

 

12. Požadavky na jednotný zp ůsob zpracování nabídky  

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. 

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či 

výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Strany 

budou očíslovány. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku je 

možné podat písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: 

„NEOTVÍRAT“. Obálka bude dále označena názvem veřejné zakázky „Pardubický kraj - OLÚ 

Jevíčko – obslužná páte řní komunikace“. 

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a případně v jedné prosté kopii 

odpovídající originálu. Originál nabídky musí být na titulní straně označen slovem „ORIGINÁL“. Kopie 

nabídky musí být na titulní straně označena slovem „KOPIE“. 

Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné odeslat oznámení o případném 

pozdním podání nabídky. 

13. Struktura podané nabídky  

Nabídka bude zpracována v následující struktuře: 

Krycí list nabídky 

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří Přílohu 

č. 1 této výzvy). Dále do něj doplní požadované údaje. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a 

vloží jako první list do nabídky. 

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky 

za celou dobu plnění veřejné zakázky.  

Doklad o splnění kvalifikace 

Na prokázání základních kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů, 

ekonomické a finanční způsobilosti a technických kvalifikačních předpokladů dle článku 7 této výzvy 
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uchazeč použije vzor čestného prohlášení (tvoří Přílohu č. 5 této výzvy a požadované údaje do něj 

doplní, podepíše jej a vloží do nabídky. 

Doklad o splnění dalších požadavků zákona a zadavatele 

K prokázání dalších požadavků zákona a zadavatele dle článku 8 této výzvy uchazeč použije vzor 

čestného prohlášení (tvoří Přílohu č. 6 této výzvy) a požadované údaje do něj doplní, podepíše jej a 

vloží do nabídky. 

Nabídková cena a oceněný soupis stavebních prací 

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a 

dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH. 

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které 

nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být 

platná až do celkového dokončení díla. 

Oceněné soupis stavebních prací - nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu, 

který zpracuje uchazeč použitím soupisu stavebních prací z výzvy, přičemž jednotlivé položky budou 

specifikovány. Týká se provedení prací HSV i PSV. Nabídková cena bude obsahovat veškeré nutné 

náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. 

na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby – přechodné zajištění vstupů 

do přilehlých objektů, zvláštní užívání, přechodné dopravní značení, zajištění vytýčení podzemních sítí 

a jejich kontrola správci sítí během výstavby, zajištění očisty přilehlých komunikací, revize a zkoušky 

apod.). 

K oceněnému soupisu stavebních prací bude připojen krycí list rozpočtu. Pokud nebudou oceněny 

všechny položky ze slepého výkazu výměr, bude uchazeč z veřejné zakázky vyloučen.  

Nabídková cena musí být platná pro zhotovení celého díla dle projektové dokumentace a dále musí 

obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české 

měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.  

Tento soupis stavebních prací obsahuje položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle 

projektové dokumentace. 

Soupis stavebních prací je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje 

uchazečům ověřit si soulad soupisu stavebních prací s textovou a výkresovou částí projektové 

dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty způsobem definovaným 

v této zadávací dokumentaci 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis stavebních prací požadovaných, 

stavebních prací dodávek a služeb v elektronické podobě. Uchazeč je oprávněn převést si tento 

soupis stavebních prací do podoby vhodné pro jeho zvyklosti, ale je povinen: 

• dodržet strukturu a členění zakázky na jednotlivé objekty 
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• dodržet obsahovou náplň soupisu stavebních prací. 

Návrh smlouvy 

Uchazeč do nabídky vloží podepsaný příslušný návrh smlouvy (Příloha č. 4 této výzvy). Uchazeč 

doplní ve smlouvě své identifikační údaje v záhlaví smlouvy a dále místa označená slovy „XXXX“. 

Tento návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat za uchazeče. 

 

14. Obchodní a platební podmínky  

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny  v návrhu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 4 této výzvy. 

Zadavatel požaduje po vítězném dodavateli, aby měl uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše je 

uvedena v návrhu smlouvy. 

 

15. Místo a doba pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 03.02.2016 v 10:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny 

zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek.  

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele. 

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny 

od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídky nejpozději do 10:00 hod.  

 

16. Místo a čas otevírání obálek  

V souladu s ustanovením § 71 odst. 4 ZVZ proběhne otevírání obálek s nabídkami dne 03.02.2016 

v 10:00 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele, zástupců 

pověřené osoby a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž uchazeči, jejichž nabídky byly řádně 

doručeny do konce lhůty (max. 1 zástupce za každého uchazeče). 

 

17. Změna podmínek zadávací dokumentace  

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky 

v souladu se ZVZ. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů. 

18. Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 84 ZVZ. 

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 
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Příloha č. 4.: Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 5.: Vzor čestného prohlášení (základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady, 

ekonomická a finanční způsobilost) 

Příloha č. 6.: Vzor čestného prohlášení § 68 odst. 3 ZVZ. 

Vše ke stažení na profilu zadavatele:  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976. 
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