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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 
 
 
 

ve veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie 

 

„Modernizace místních komunikací v obci Babice“ 

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění se toto zadávací řízení neřídí postupem stanoveným tímto zákonem, 
neboť celková předpokládaná hodnota zakázky nepřekročí limit pro 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. 

 

Tato výzva a zadávací dokumentace, dále jen „výzva“, je soubor dokumentů, údajů, 

požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné 

zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Nesplnění zadávacích 

podmínek povede k vyloučení uchazeče.  
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1. Údaje o zadavateli 

 

Název zadavatele: Obec Babice 

Sídlo zadavatele:    Babice 6, 251 01 Říčany u Prahy 

 

IČ: 240028   

DIČ: CZ240028 

Osoba oprávněná jednat: p. Marcela Marks, místostarostka obce 

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: p. Karel Haluza, zastupitel obce 

Telefon na kontaktní osobu: 724 136 292  

 e-mail: k.haluza@seznam.cz 

Údaje o uchazeči 

Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést své identifikační údaje takto: 

Právnické osoby: 

 Obchodní firma nebo název 

 Sídlo 

 Právní forma, zápis do OR 

 Identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno 

 Jména a příjmení statutárního orgánu, členů statutárního orgánu 

 Jiné fyzické osoby oprávněné jednat za, nebo jménem právnické osoby 

 Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail 

Fyzické osoby: 

 Jméno, příjmení, případně obchodní firma 

 Bydliště, případně místo podnikaní, je-li odlišné od bydliště 

 Identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno 

 Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail 

 

2. Údaje o výzvě  

 

2.1 Obecná ustanovení o výzvě  

Zadavatel zpracoval tuto výzvu dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných 

zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.  

Jedná se o zakázku vyňatou z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, a to v souladu s § 18 odst. 3 zákona, z čehož plyne, že zájemci 

nemají v případě neúspěchu možnost postupovat při podávání námitek, případně v otázce lhůt či 

jiných formálních námitek, dle tohoto zákona. 

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že tato výzva je souhrnem požadavků zadavatele, 

a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč 



                  

 

3 
 

se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v této výzvě, ale též 

ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. 

 

2.2  Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné 

požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a 

bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování 

požadavků zadavatele uvedených v této výzvě či změny obchodních podmínek budou považovány za 

nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.  

 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která 

platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné 

známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

 

3. Informace o podání nabídky 
 

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Nabídky se podávají písemně, v českém jazyce, 

v jednom vyhotovení (originál) v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, tj. 

„Modernizace místních komunikací v obci Babice – NABÍDKA NEOTEVÍRAT“ na adresu 

zadavatele (viz bod 1 výzvy), osobně do podatelny nebo poštou na výše uvedenou adresu. Na obálce 

musí být uvedena adresa uchazeče. Stránky nabídky budou zabezpečeny proti vynětí listů.  

Nabídku, která bude podána po lhůtě pro podání nabídek, zadavatel neotevře. Tuto nabídku si 

ponechá a uchazeče bezodkladně písemně vyrozumí, že jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání 

nabídek. 

 
 

 

3.1 Závaznost nabídky 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.  

 

3.2 Lhůta pro podání nabídek 

Všechny nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele (viz bod 1 výzvy) do 1. 6. 2015 do 12:00 

hodin tedy do skončení lhůty pro podání nabídek. 

nabídky lze  osobně podat v sídle zadavatele v úředních hodinách: 

pondělí: 8:00 – 12:00 a 16:30 – 19:30 

středa:  8:00 – 12:00 a 16:30 – 19:30 
 

 

3.3  Adresa pro podání nabídek 

Nabídky se podávají v podatelně na adrese zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele 

poštovní licence nebo osobně.  

 

3.4 Potvrzení o přijetí nabídky 

Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží 

potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, uchazeči a údaje o 

datu a hodině doručení nabídky.  
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4. Charakteristika veřejné zakázky 
 

4.1 Název veřejné zakázky 

„Modernizace místních komunikací v obci Babice“  

4.2 Místo plnění veřejné zakázky 

Obec Babice 

4.3 Doba plnění veřejné zakázky 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení, přiznáním 

dotace a podepsáním příslušné smlouvy o dílo. Vybraný uchazeč zahájí práce do 14 dní po písemné 

výzvě zadavatele. 

 

Předpokládaný termín zahájení:  Závisí na přiznání dotace – bude upřesněno 

Předpokládaný termín ukončení: Závisí na přiznání dotace – bude upřesněno 

Doba provádění díla:   Maximálně 2 měsíce od předání staveniště  
 

4.4 Klasifikace veřejné zakázky 

CPV kód 45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace 

 

4.5 Předmět veřejné zakázky  

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s provedením 
zakázky „Modernizace místních komunikací v obci Babice“ dle projektové dokumentace a dle podmínek 

vydaného stavebního povolení. 
V rámci realizace zakázky bude provedena rekonstrukce dvou místních komunikací – ul. Sportovní a ul. 

Topolová. 
Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč 

měl nebo mohl vědět. 
 

4.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 609 877 Kč bez DPH. 

4.7 Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění je možná po dohodě s kontaktní osobou 

Marcela Marks, místostarostka obce Babice. 

Tel.: 323 660 994 

Mob.: +420 725 990 785 

E-mail: oubabice@c-box.cz 

 

 

5. Kvalifikace uchazečů 

5.1  Prokazování kvalifikace 

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace. 
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5.2 Základní kvalifikační předpoklady  

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: Způsob prokázání splnění: 

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 

ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin 
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, 

podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 

nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 

musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu  

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 

účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 

musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště. 

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu 
jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu, 

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech 

neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 

proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů 

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

který není v likvidaci Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 
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kvalifikačního předpokladu 

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
a to jak v České republice, tak  

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele  

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, a to jak  
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele, 

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště dodavatele, 

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně 

potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 
opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 

písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 

tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo 

jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se 
tento předpoklad na tyto osoby 

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 

veřejných zakázek. 

Prohlášení uchazeče, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů 

statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u 

zadavatele.  

Dodavatel je v rámci prokázání tohoto 

kvalifikačního předpokladu povinen 

předložit seznam statutárních 

orgánů nebo členů statutárních 

orgánů, kteří v posledních třech 

letech pracovali u zadavatele, a to 

formou čestného prohlášení. 

Seznam musí být jednoznačně vázán k 

této veřejné zakázce. Doba tří let se 

vztahuje k datu vyhotovení seznamu 

který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální 

seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. 

Dodavatel je v rámci prokázání tohoto 

kvalifikačního předpokladu povinen 

předložit seznam akcionářů 

s podílem akcií vyšším než 10%, a 

to formou čestného prohlášení 

 

5.3 Profesní kvalifikační předpoklady  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

prokáže uchazeč předložením: 
Způsob prokázání splnění: 

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, prostá 

kopie výpisu ne staršího 90 dnů ode 

dne prokázání kvalifikace 

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních Doklad o oprávnění k podnikání 
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předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 

zakázky (tj. provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování), zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci  

(živnostenský list) pokrývající předmět 

veřejné zakázky, který opravňuje 

dodavatele k realizaci – v prosté kopii 

Osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr nebo 

autorizovaný technik) dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby. 

Uchazeč předloží ke splnění tohoto 

požadavku prostou kopii osvědčení a 

současně čestné prohlášení ohledně 

vztahu fyzické osoby prokazující 

kvalifikaci k uchazeči.  

 

5.4 Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

prokáže uchazeč předložením: 
Způsob prokázání splnění: 

Seznam obdobných stavebních zakázek realizovaných 

v posledních 5 letech.  

Uchazeč předloží ke splnění tohoto 

požadavku formou čestného prohlášení 

seznam: 

min. 3 staveb zahrnujících „opravu 

komunikací“ nebo „výstavbu  

komunikací“ ve finančním objemu min. 

1,3 mil. Kč bez DPH každá z nich. 

Osvědčení objednatelů o řádném plnění zakázek, která 

budou zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních 

prací a prohlášení objednatele, že tyto stavební práce byly 

provedeny řádně a odborně. 

Uchazeč předloží ke splnění tohoto 

požadavku formou prosté kopie: 

 

Osvědčení  min. 3 staveb zahrnujících 

„opravu komunikací“ nebo „výstavbu  

komunikací“ ve finančním objemu min. 

1,3 mil. Kč bez DPH každá z nich. 

Seznam pracovníků přicházejících v úvahu na funkci 

stavbyvedoucího, který bude odpovědný za realizaci stavby 

s osvědčením o jeho odborné kvalifikaci 

Uchazeč předloží ke splnění tohoto 

požadavku seznam minimálně třech 

zaměstnanců uchazeče spolu s čestným 

prohlášením, že jde o zaměstnance 

uchazeče a formou prosté kopie jejich 

osvědčení o autorizaci. 

 

5.5  Forma splnění kvalifikace 

5.5.1 Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady předloženými v prostých kopiích dokladů. 

Pokud zadavatel bude požadovat před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie 

dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen 

tyto doklady předložit. 

5.5.2 Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 



                  

 

8 
 

5.5.3 Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele  

Pokud uchazeč prostřednictvím subdodavatele zároveň prokazuje některý z kvalifikačních 

předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit následující: 

a) Doklad prokazující splnění jednoho ze základních kvalifikačních předpokladů subdodavatele – 

formou prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem 

plnění veřejných zakázek, přičemž toto prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem 

subdodavatele či jinou oprávněnou osobou. 

b) Doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu subdodavatele – tj. výpis 

z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, prostá kopie výpisu ne staršího 90 dnů ke dni prokázání 

kvalifikace. 

c) Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem. Takový subdodavatel se skutečně musí na plnění 

předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

5.5.4 Postup zadavatele při posouzení kvalifikace 

Zadavatel, posoudí prokázání kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků zadavatele. Zadavatel může 

požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další 

dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění 

příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto 

povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci 

v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí 

být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí 

dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedeným důvodu. 

 

6. Způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky překročení nabídkové 

ceny 
 

6.1 Celková nabídková cena  

Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění 

veřejné zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů (doprava, nakládka, vykládka, 

skladování, příprava a úprava staveniště, dopravní značení a obstarání potřebných souhlasů pro jeho 

instalaci, včetně staveništního zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby, uvedení ploch do 

původního nebo projektovaného stavu, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich 

ochranných pásem, projednání křížení dotčených podzemních vedení s jejich provozovateli včetně 

jejich realizace, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, likvidace odpadů vzniklých během výstavby 

jakýmkoliv odpovídajícím zákonným způsobem, např. druhotným využitím, uložením na odpovídající 

skládku apod., likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem, péče o 

nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, nutný rozsah stavebního a montážního 

pojištění na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 

osobě, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření, 

provedení veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí, kompletační činnost zhotovitele, atd.) 

s plněním veřejné zakázky souvisejících a v souladu s přiloženým výkazem výměr., zpracování 

technologických postupů a plánů kontrol.  
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Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena maximální za splnění specifikovaného 

předmětu plnění veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.  

Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení 

předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, 

i kdyby nebyly slovně popsány v některé z položek výkazu výměr.  

Pro ocenění dílčích položek předmětu této veřejné zakázky použije uchazeč výkaz výměr v elektronické 

podobě, viz příloha zadávací dokumentace (uchazeč ocení jednotlivé položky výkazu výměr, a to bez 

úprav a změn textů a řazení položek výkazu výměr). Vyplňují se pouze žlutě podbarvená pole a heslo 

pro jejich otevření je: babice 

Uchazečem oceněný výkaz výměr bude předložen v tištěné i v elektronické podobě. V obou 

verzích musí být shodný. 

!!! Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr, krycího listu a jejich členění nabídkové 

ceny jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné a budou důvodem pro 

vyloučení nabídky!!!  

Dodavatel je povinen zpracovat nabídkovou cenu v členění: 

 Nabídková cena bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena vč. DPH 

6.2 Podmínky překročení nabídkové ceny 

Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná. Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze 

v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku 

odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude dodavatel povinen písemně oznámit zadavateli 

a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

 

7. Hodnotící kritéria 
7.1  Hodnotící kritérium 

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritéria cenu. 
 

Výše nabídkové ceny v Kč – váha 100%  
Uchazeč uvede ve své nabídce cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

 

7.2 Způsob hodnocení nabídek  

Obálky s nabídkami budou otevřeny na zasedání zastupitelstva obce Babice dne 1.6. 2015 v 14:30. 

Zastupitelstvo obce stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. 

Oprava chyb 

Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi číselnými a 

slovními údaji, anebo chyby ve výpočtech bude v případě rozporu mezi údaji v číslech a slovech 

rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby. V případě zjištění početní chyby, 

která nemá vliv na výši nabídkové ceny, bude chyba opravena tak, aby výsledek odpovídal správně 

provedenému početnímu úkonu. 
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8. Obchodní a platební podmínky a návrh smlouvy 

 

Závazné obchodní podmínky zadavatele jsou specifikovány v přiloženém návrhu smlouvy o dílo. 

Nezahrnutí těchto závazných obchodních podmínek do nabídky nebo zahrnutí formulace, která by 

měnila jejich význam, bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 

podmínkách, což bude důvodem pro vyřazení nabídky. V nabídce musí být výslovně uveden souhlas 

s uvedeným Návrhem smlouvy o dílo. 

9.  Varianty nabídky 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

10. Zrušení zadávacího řízení 

 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodů. 

 

 

11. Další zadávací podmínky zadavatele 
 

11.1 Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy 

nabídky. 

11.2 Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

11.3 Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou.  

11.4 Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení. 

11.5 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči 

v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce 

nepravdivé údaje. 

11.6 Uchazeč si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

11.7 Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče (s výhradou doporučujících ustanovení) 

povede k jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení. 

11.8 Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout a zadávací řízení zrušit. 

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace zadání veřejné 

zakázky. 

11.9.  Zadavatel stanovuje, že technický dozor nesmí provádět dodavatel, ani osoba s ním spojená. 
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12. Poskytování dodatečných informací 

Dodatečné informace poskytne zadavatel uchazečům v souladu s ustanovením §49 zákona. Písemná 

žádost o dodatečné informace musí být doručena na adresu zadavatele: 

Obecní úřad Babice, Babice 6, Říčany u Prahy, 251 01 

Kontaktní osoba: pí. Marcela Marks, místostarostka 

Tel.: +420 725 990 785 

 

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel všem ostatním uchazečům, 

kterým poskytl zadávací dokumentaci a to do 4 pracovních dnů. Totéž platí v případně poskytnutí 

dodatečných informací zadavatelem bez předchozí žádosti. 

 

13. Přílohy výzvy 

Níže uvedené přílohy jsou poskytovány pouze v elektronické podobě na adrese 

www.babiceurican.cz v sekci veřejné výběrové řízení. 

 

1. Smlouva o dílo 

2. Projektová dokumentace 

3. Krycí list včetně rozpočtu a výkazu výměr 

 

 

 

Marcela Marks 

místostarostka obce 

 

 

Vyvěšeno dne: 18.5.2015 

Sejmuto dne: 1.6.2015 

http://www.babiceurican.cz/

