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" Spolkový dům v obci Hamry nad 
Sázavou" 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ 
NABÍDKY  

 
 
 
v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení „Spolkový dům v 

obci Hamry nad Sázavou“ zadávané podle ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

  

1.  Zadavatel  
 
1.1 Základní údaje o zadavateli 

 

Název: OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU 

Sídlo: Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou 
Druh zadavatele ve smyslu 
zákona: Veřejný zadavatel  

IČ: 00543870 
DIČ: CZ00543870 
 

1.2 Osoby zadavatele 

 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za zadavatele 

Hubert K řesťan – starosta obce 

 
Kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky: 
Jméno a příjmení: Hubert K řesťan  
Telefon: +420 566 623 122 
Mobilní telefon: +420 602 778 104 
E-mail: starosta@hamryns.cz   

  

2. Předmět veřejné zakázky 

 

2.1 Předmět veřejné zakázky 

Předmět plnění veřejné zakázky představuje veškeré stavební práce realizované v rámci projektu – „Spolkový dům 

v obci Hamry nad Sázavou“. Jedná se o výstavbu spolkového domu v obci Hamry n/S. Detailní informace o rozsahu 

této části veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

 

2.2 Technické podmínky 

Detailní informace o rozsahu této části veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

kterou si vyzvedne uchazeč u zadavatele za úhradu nákladů na reprodukci ve výši 200,- Kč.  

Kontaktní osoba zadavatele pro vydání zadávací dokumentace, je Hubert Křesťan, starosta obce (tel.: +420 602 778 

104, e-mail: starosta@hamryns.cz). 

Zadavatel: 

OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU 

Sídlem: Hamry n/S 322, 591 01  
Hamry nad Sázavou 

IČ: 00543870 
Veřejná zakázka  
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Detailní informace o rozsahu této veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách výzvy a zadávací dokumentace, které jsou 

zveřejněny po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na Profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje využít ke 

komunikaci s uchazeči Profilu zadavatele.  

 

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

 

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 
Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky v Kč bez DPH:  

6.680.957,- 
Šestmilionůšestsetosmdesáttisícdevětsetpadesátsedmko
runčeských 

 

2.5 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Požadované lhůty plnění veřejné zakázky včetně ukončení plnění veřejné zakázky: 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:   15. 5. 2018 

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:  30. 11. 2019 

 

Lhůta ukončení plnění veřejné zakázky je splněna převzetím díla odběratelem v přejímacím řízení. 

 

Místo plnění veřejné zakázky:  OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU 

 

2.6 Ostatní podmínky 

Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

 

2.7 Varianty nabídky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

 

3. Kvalifikace dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace a doba prokazování splnění kvalifikace 

Dodavatel je povinen v souladu s § 53 zákona odst.4  prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem posouzení a 

hodnocení nabídky uchazeče. 

 

3.1 Formy prokazování kvalifikace 

3.1.1 Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat 

společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 

zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 77 zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kval. 

předpokladů podle § 79 zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.   

Popis kódu CPV CPV 

Stavební práce 
 
45000000-7 
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V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni 

předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, 

že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 

v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky.  

 

3.1.2 Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 53 

odst. 4  v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 74 a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle § 77 odst.2 subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 

veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 53 odst. 4.  

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst.1) - výpis 

z obchodního rejstříku - profesní kvalifikační předpoklady. 

 
3.2 Pravost a stáří dokladů a další požadavky na kvalifikaci dodavatele 

 

3.2.1 Pravost dokumentů 

Uchazeč, který bude vybrán, doloží k podpisu smlouvy originál či úředně ověřenou kopie požadovaných dokumentů. 

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestné prohlášení uchazeče, musí 

takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná 

moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Ostatní doklady se předkládají v prostých kopiích. 

 

3.2.2 Stáří dokumentů  

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 

kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 

 
3.2.3 Změny v kvalifikaci  

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen 

nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému 

zadavateli.  

Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 88 

zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný 

zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději 

při uzavření smlouvy. 
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3.3 Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele 

 

3.3.1 Základní kvalifika ční předpoklady 

 

Základní kvalifikační předpoklady dle § 74 zákona splňuje uchazeč:  

a) 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, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její 

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

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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,  

b) 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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,   

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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,  

e) který není v likvidaci,  

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele,  

g) 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,  

h) 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,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 

opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 77 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,   
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j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 

zvláštního právního předpisu 

3.3.1.1 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů   

Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 3.3.1 čestným prohlášením. Z obsahu 

čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady stanovené 

zadavatelem.  Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 

3.3.2 Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §77 zákona předložením: 

a) dle § 77 odst.1 zákona: výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán (dokument nesmí být starší 90 dnů od data předložení nabídky). 

 

b) dle § 77 odst.2 písm.a) zákona: dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Pro prokázání kvalifikace dle tohoto bodu dodavatel požaduje předložit kopii živnostenského listu na předměty 

podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nebo prokazující obdobný předmět podnikání plně 

pokrývající předmět plnění této veřejné zakázky. 

 

c) dle § 77 odst.2 písm. c) zákona: doklad osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná dle zvláštních předpisů. 

Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením autorizace 

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby pro osobu pověřenou vedením stavby (hlavního stavbyvedoucího). 

Prokázání odborné způsobilosti prokáže dodavatel u osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje, a uvede, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo zda jde o subdodavatele (v takovém případě musí nabídka 

obsahovat všechny požadované doklady vyžadované pro prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele). 

3.3.2.1 Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

  Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 3.3.2 čestným prohlášením. Uchazeč, který 

bude vybrán, doloží k podpisu smlouvy originál či úředně ověřenou kopii požadovaných dokumentů. 

 

 

3.3.3 Technické kvalifikační předpoklady  

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 zákona:  

Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

1. dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu významných obdobných dokončených stavebních 

zakázek, z něhož bude patrné splnění vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Přílohou tohoto seznamu 

musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, 
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dobu a místo provádění stavebních prací, popis stavebních prací, kontaktní osobu zadavatele včetně kontaktů 

(email, telefon) na tuto osobu a musí obsahovat údaj, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Čestné prohlášení se seznamem stavebních zakázek bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele.  

Vymezení minimální úrovně kvalifika čního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti 

předmětu plnění veřejné zakázky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona: dodavatel splňuje technický kvalifikační 

předpoklad, pokud v posledních 5 letech provedl nejméně 3 dokončené stavební zakázky s předmětem plnění 

obdobným jako je předmět plnění této veřejné zakázky (tj. (výstavba a stavební obnova pozemních staveb). 

Z čehož alespoň 1 provedená a dokončená stavební zakázka musí mít finanční objem minimálně odpovídající 

polovině předpokládané hodnoty této veřejné zakázky v Kč bez DPH (tj.3.350.000,- Kč bez DPH) 

2. dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona předložení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na 

plnění veřejné zakázky a dle § 79 odst. 2 písm. d) zadavatel požaduje osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za poskytování příslušných služeb na následující úrovni: 

2.1 min. 1 osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru pozemní stavby s praxí nejméně 3 let v oboru, nebo min. 1 

osoba s odborným středoškolským vzděláním s maturitou v oboru pozemní stavby, s praxí nejméně 5 let v oboru. 

Uchazeč doloží tento předpoklad předložením profesního životopisu pro tuto osobu, ve kterém bude uvedeno 

absolvování odborného vzdělání, délka praxe a realizované práce obdobného charakteru (v prosté kopii).  Jedná se o 

osobu, která bude přímo působit na stavbě v pozici stavbyvedoucí. 

3.3.3.1 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů   

Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 3.3.3 čestným prohlášením či prostými kopiemi 

požadovaných dokumentů. Uchazeč, který bude vybrán, doloží k podpisu smlouvy originál či úředně ověřenou kopii 

požadovaných dokumentů. 

 

3.3.4 Kvalifika ční předpoklady dle §48 

 
Součástí nabídky musí být rovněž: 

a) 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, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.   

3.3.4.1 Prokázání splnění kvalifika čních předpokladů  dle §48  

Pro prokázání kvalifikačních předpokladů využije zadavatel vzoru, který je přílohou zadávací dokumentace. Prohlášení 

se dokládá pouze v případě, že je uchazeč akciovou společností. 
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3.3.5 Ostatní 

 

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že je ekonomicky způsobilý realizovat výše 

uvedenou zakázku. Před podpisem smlouvy doloží vybraný uchazeč doklady prokazující, že má uzavřené a platné 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě minimálně ve výši 6,7 mil. Kč. 

 

4. Hodnocení nabídek 

a) Hodnotící kritéria 

Nabídková cena bez DPH 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou 

vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka je nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v Kč včetně DPH. Uchazeč ve své 

nabídce navrhne nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami. 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 

rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, na různých místech v nabídce, bude důvodem pro vyřazení 

nabídky z dalšího posouzení a hodnocení a vyloučení uchazeče; obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde 

k uvedení údaje či hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. 

b) Způsob hodnocení nabídek 

 Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější 

nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v Kč včetně DPH. 

Uchazeč ve své nabídce navrhne nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami. 

 
5. Termín a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 4. 2018 ve 13:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky 

zadavateli. Za včasné doručení odpovídá uchazeč.   

 
Komise pro otevírání obálek 

Jednání komise pro otevírání obálek proběhne dne 11. 4. 2018 v 16:00 hodin. Tato výzva slouží zároveň jako pozvánka 

uchazeče na této jednání komise. 

Nabídky se doručují následujícími způsoby: 

 
a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele:  

OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU 

Hamry n/S 322, 59101 Hamry nad Sázavou 
 

b) Nabídky lze podat rovněž osobně na výše uvedené adrese zadavatele každý pracovní den od 8:00 do 13:00, 

nejpozději však do konce lhůty pro podání nabídek. Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či 

obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: 

“ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA “  s uvedením „Spolkový dům v obci Hamry nad Sázavou“, s poznámkou 

„NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné v souladu s § 71 odst. 6 zákona 

nabídku vrátit.  
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V  případě osobního doručení uchazeč vyplní a ve dvou provedeních společně s nabídkou doručí „Protokol o osobním 

doručení nabídky k veřejné zakázce“ (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).  Na oba výtisky pracovník 

zadavatele přijímající nabídku vyznačí datum a čas podání nabídky a potvrdí převzetí nabídky. Jeden výtisk zůstává 

zadavateli.  

 

6.  Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• zrušit výběrové řízení v souladu s § 127 zákona 

• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

• nevracet uchazečům podané nabídky 

• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení k zakázce 

• o smlouvě o dílo s uchazečem dále jednat a upřesnit její konečné znění 

• zpřesnit předmět plnění v průběhu lhůty pro podání nabídek 

• uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení na 

Profilu zadavatele (rozhodnutí se považuje za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na Profilu 

zadavatele) 

 

V Hamrech nad Sázavou dne  

………………………………………………….. 
Podpis oprávněné osoby (starosty) 

 

 

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




