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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

 
 
Zadávací řízení: 
 
 

Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

 

Veřejná zakázka na stavební práce 

Název veřejné zakázky: 

„  Spolkový dům v obci Hamry nad Sázavou “  

Veřejný zadavatel veřejné zakázky: 
 

OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU 

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

IČ: 00543870 
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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 osoba ve věci veřejné zakázky: 
Jméno a příjmení: Hubert Křesťan  

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). 

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.  

 

3. Požadavky na způsob zpracování ceny 

• Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí 

zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. 

• Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH a sazba a výše DPH. Veškeré ceny budou 

uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých. 

• Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová. 

Nabídková cena bude zpracována oceněním položek soupisu prací.  
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Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení 

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

• Nabídková cena musí být stanovena na základě ocenění položek soupisu prací, který je součástí této zadávací 

dokumentace (uchazeč ocení veškeré jednotlivé položky soupisu prací, a to bez úprav a změn textů a 

řazení položek. Ceny jednotlivých položek budou uvedeny bez DPH. Součástí nabídky bude tentýž 

oceněný soupis prací v elektronické podobě (ve formátu _.xls) na datovém nosiči CD-ROM.  

• Uchazeč je povinen v nabídce vysvětlit ocenění kterékoli položky nulovou nebo neobvykle nízkou cenou; 

pokud tak neučiní, může být vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce nebo vyloučen ze zadávacího řízení. 

• Oceněný položkový soupis prací bude přílohou smlouvy o dílo a bude podepsán osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče. 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace), a to v členění: 

 

 Veřejná zakázka celkem 

Cena celkem bez DPH                                                   Kč 

Sazba DPH                                                    % 

Výše DPH  Kč 

Cena celkem včetně DPH  Kč 

 

Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými právními předpisy odpovídá uchazeč. 

 

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

kvalifikace 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů zadavatel stanovil v rámci Výzvy k podání nabídky. 

 

5. Obchodní podmínky 

Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy o dílo, který bude v souladu se zadávacími podmínkami včetně níže 

uvedených obchodních podmínek a nabídkou uchazeče. Návrh smlouvy o dílo bude podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Uchazečem předložený návrh smlouvy o dílo musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů 

vztahujících se na provádění této veřejné zakázky a musí po obsahové a formální stránce bezvýhradně odpovídat 

veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách.  

 

5.1 Další obchodní podmínky 

5.1.1 Kontrola na místě 
 
Dodavatel je povinen se zúčastnit závěrečného kolaudačního řízení, případně kontroly na místě, pokud jej přizve Úřad 

regionální rady Jihovýchod nebo zadavatel. V případě, že se dodavatel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 

náklady na opakované řízení. 

Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 

nezbytné pro kolaudaci a ukončení akce. 
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5.1.2 Odpovědnost za škody 
 
Vlastníkem díla je od počátku zadavatel. 

Nebezpečí škody ve smyslu paragrafů a ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, nese od počátku dodavatel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi dodavatelem a 

zadavatelem. 

 

5.1.3 Pojištění při plnění veřejné zakázky  
 
Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody zadavateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené 

smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 

dodávky, služby nebo práce provádějí. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v použitých dopravních prostředcích nebo jiných věcech, které dodavatel použil při plnění veřejné zakázky. 

Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky pojištěn proti škodám způsobených jeho 

činností včetně možných škod pracovníků dodavatele., a to min. ve výši 6,7 milionů Kč. Doklady o pojištění je 

povinen dodavatel na požádání předložit zadavateli. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli dodavatel. 

Zadavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavatele veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese dodavatel. 

Dodavatel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich subdodávky.  

 

5.1.4 Technický dozor 

Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s 

ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.“ 

 

6. Hodnocení nabídek 

Způsob hodnocení nabídek zadavatel stanovil v rámci Výzvy k podání nabídky. 

 

7. Další zadávací podmínky zadavatele 

7.1 V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace nebo na jiném místě v nabídce požaduje předložení 

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. Totéž platí 

v případě podpisu návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán 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. 

7.2 Zadavatel jako další zadávací podmínku požaduje, aby uchazeč v souladu s ustanovením § 85 odstavec 1) 

zákona ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele a jeho předpokládaný finanční podíl 

na plnění této veřejné zakázky. Uchazeč pro tento účel použije Seznam subdodavatelů. Přílohami k Seznamu 
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subdodavatelů budou v nabídce předložena prohlášení jednotlivých subdodavatelů podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem či za subdodavatele, v nichž subdodavatelé projeví souhlas podílet se na plnění 

veřejné zakázky ve specifikované části. Veškeré práce týkající se stavební části projektu nesmějí být 

prováděny subdodavatelsky.  

 
7.3 Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle §54 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

 

7.4 Požadavky na formu zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifika čních předpokladů 

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně 1x v originále v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. 

Součástí nabídky bude rovněž oceněný soupis prací (ve formátu _.xls)  a návrh SOD ( ve formátu .doc) v elektronické 

podobě na datovém nosiči CD-ROM.  

Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat 

opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídka musí být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do samostatného svazku. 

 

Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče 

Všechny listy musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy 

se vztahuje na originály úředních dokladů respektive jejich úředně ověřené kopie. Vkládá-li uchazeč do svazku jako 

jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby 

tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou, to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a 

průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno.  

Posledním listem svazku musí být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku. 

Do tohoto počtu se zahrnou i listy nečíslované a listy, které jsou součástí samostatně číslovaného celku.  

 

7.5 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání kvalifika čních předpokladů 

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikačních 

předpokladů.  

 
Svazek 

1. Krycí list nabídky 

2. Identifikační údaje o uchazeči v rozsahu §28 odst.1 písm.g)  zákona  

3. Smlouva upravující práva a povinností dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, je-li podávána společná 

nabídka (včetně plné moci k podpisu za vedoucího účastníka) 

4. Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů  

5. Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

6. Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

7. Prohlášení dle paragrafu 48   

8. Prohlášení o ekonomické způsobilosti a platném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

9. Seznam subdodavatelů (je-li relevantní) 

10. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat + oceněný výkaz výměr 

11. Prohlášení o počtu stran nabídky 

12. CD-ROM s výkazem výměr a návrhem SOD 
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8. Další informace k zadávacímu řízení 

8.1 Prohlídka místa plnění  

Prohlídka místa plnění se neprovádí. Na požádání je možno se domluvit na prohlídce místa s kontaktní osobou.  

 

8.2 Dodateční informace k zadávacím podmínkám 

Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemné 

žádosti o dodatečné informace je možné zaslat na kontaktní osobu, kterou je Hubert K řesťan, starosta obce (tel.: 

+420 602 778 104, e-mail: starosta@hamryns.cz). 

 Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám mohou být doručeny e-mailem, nebo poštou 

nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Zveřejňování 

dodatečných informací bude zajištěno prostřednictvím Profilu zadavatele. 

 

8.3 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.   

Termín otevírání obálek je stanoven na 11. 4. 2018 v 16:00 hodin. Toto oznámení slouží také jako pozvánka k 

zasedání komise pro otevírání obálek. 

 

Nabídky se doručují následujícími způsoby: 
 

a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele: Obec Hamry nad Sázavou, 59101 Hamry nad Sázavou č.322 

 

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“ a s poznámkou 

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

nabídku vrátit. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 




