
Zadávací dokumentace 
 
 
Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle § 6, § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 zákona č. 
137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).  
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.  
 
Název veřejné zakázky: Oprava MK „Ke mlejnu“ I Borová  
 
Název zadavatele: Obec Borová  
IČO zadavatele: 00654141  
Kontaktní adresa zadavatele: Borová 32, 547 01 Borová  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Bc. Pavel Jirka, starosta  
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Jirka, tel. 702286207, e-mail: borovaunachoda@mymail.cz 
  
Vymezení předmětu veřejné zakázky:  
Předmětem zakázky je oprava části místní komunikace. Jedná se o komunikaci na pozemcích 
číslo 733, 724/1 a 738/1. Stávající úsek v délce cca 300 metrů a proměnlivé šíři od 2,7 do 3,0 
metrů navazuje na místní komunikaci na pozemku číslo 733 ve vlastnictví obce Borová. Povrch 
komunikace tvoří stará obrusná vrstva z obalovaného kameniva v kombinaci s celoplošnou 
výspravou asfaltovým postřikem a drceným kamenivem. Zde jsou patrné lokální rozpady povrchu 
komunikace. Dále jsou v komunikaci patrné podélné a příčné trhliny.  
V rámci stavební akce bude provedeno strhnutí nezpevněné krajnice s odvozem materiálu do 2 
kilometrů, dále bude provedena sanace nevyhovující části vozovky (viz přiloţená 
fotodokumentace). Sanace bude spočívat v odkopu nevhodného podloţí a náhradě tohoto 
materiálu za zeminy vhodné do násypu. Celá plocha komunikace bude zbavena nečistot a v 
místech vyjetých kolejí bude provedeno vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO 8. Následně 
bude provedena obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 50 mm. Napojení na stávající povrchy z asfaltu 
bude provedeno buď zafrézováním a nebo patřičným vybouráním. Všechny spoje budou ošetřeny. 
Nakonec bude provedeno dosypání krajnice včetně přehutnění. Odvodnění komunikace není 
řešeno, předpokládá se vsakování povrchových vod v přilehlých pozemcích.  
 
Rozsah zakázky je určený popisem jednotlivých poloţek rozpočtu díla. 
  
Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD):  
A. Podmínky a poţadavky na zpracování nabídky  

B. Poţadavky na prokázání splnění kvalifikace  

C. Obchodní podmínky  

D. Poţadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

E. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  

F. Doba a místo plnění zakázky  

G. Varianty nabídek  

H. Další podmínky  
 
Zadávací dokumentace obsahuje tyto dokumenty:  
1. Dokument „Zadávací dokumentace“  

2. Vzor „Obsah nabídky“ – příloha č. 1  

3. Vzor „Krycího listu“ – příloha č. 2  

4. Vzor „Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů“ – příloha č. 3  

5. Vzor „Čestné prohlášení k prokazující vlastnosti pouţitých materiálů“ – příloha č. 4  

6. Vzor „Seznam subdodavatelů“ – příloha č. 5  

7. Soupis prací v el. podobě – příloha č. 6 

8. Vzorové obchodní podmínky (Smlouva o dílo) – příloha č. 7 
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A. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  
Nabídka musí obsahovat:  
1. Obsah nabídky dle vzoru v příloze č. 1  

2. Krycí list nabídka dle vzoru v příloze č. 2  

3. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle vzoru v příloze č. 3  

4. Prohlášení uchazeče prokazující vlastnosti pouţitých materiálů dle vzoru v příloze č. 4  

5. Seznam subdodavatelů dle vzoru v příloze č. 5  

6. Nabídková cena za celý předmět zakázky. Nabídková cena bude doloţena nabídkovým 
rozpočtem vyplněným ve všech poloţkách rozpočtu dle přílohy č. 6 

7. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele dle vzoru v 
příloze č. 7 
 
Další požadavky na zpracování nabídky  

 nabídka bude předloţena v českém jazyce  

 nabídka bude vyhotovena 1x v listinné písemné podobě a 1 x v elektronické podobě 
(PDF) na CD/DVD  

 nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku  

 veškeré doklady či prohlášení, u nichţ je vyţadován podpis uchazeče, musejí být 
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče  

 variantní řešení nabídky nejsou přípustná  

 zadavatel poţaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v 
úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje kaţdého 
subdodavatele 

 uchazeč ve své nabídce předloţí prohlášení prokazující vlastnosti pouţitých materiálů dle 
přílohy č. 4, vybraný uchazeč předloţí před podpisem Smlouvy o dílo dokumenty uvedené 
v tomto prohlášení 

 
B. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
Uchazeč prokazuje v nabídce splnění kvalifikačních předpokladů pouze předložením prohlášení 
dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.  
Kompletní doklady k prokázání kvalifikace předkládá jen uchazeč, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější.  

 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů prohlášením.  

 Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloţením výpisu z 
obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního 
rejstříku nebude starší neţ 90 dnů ke dni podání nabídky.  

 Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloţením dokladu o 
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licence 
(provádění stavebních prací, jejich změn a udrţování)  

 Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předloţením seznamu 
stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (včetně osvědčení 
objednatelů v kopii o řádném plnění 2 nejvýznamnějších z těchto prací), kde bude 
prokázáno, ţe uchazeč překládající nabídku provedl alespoň 2 stavební práce na 
pozemních komunikacích, kaţdá z těchto staveb v minimální hodnotě 0,5 mil. Kč bez DPH.  

 Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předloţením osvědčení 
o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za vedení stavby – hlavní 
stavbyvedoucí: osoba s VŠ/SŠ vzděláním ve stavebnictví doloţeno maturitním 
vysvědčením nebo VŠ diplomem - min. 5 let praxe v provádění staveb – prohlášením a 
stručným ţivotopisem, zkušenost s realizací alespoň 2 stavebních prací rekonstrukce 
místních komunikací, autorizace dopravní stavby. U osob odpovědných za vedení stavby 
bude uveden právní poměr vzhledem k uchazeči. Tato osoba bude uvedena v návrhu 
smlouvy o dílo.  

 



C. Obchodní podmínky  
 Uchazeč je povinen předloţit v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jeho jménem. Uchazečem předloţený návrh smlouvy musí obsahovat a respektovat 
veškerá ustanovení, která jsou součástí vzorové smlouvy o dílo - příloha č. 7  

 Po předání nabídky jsou změny v návrhu Smlouvy ze strany uchazeče nepřípustné.  

 
D. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji 
nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů 
po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci.  

 Nabídková cena bude zpracována v členění soupisu prací obsaţeného v zadávací 
dokumentaci. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci 
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. 
na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem apod.) 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.  

 Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předloţením následujících údajů:  

- celkovou rekapitulací dle krycího listu nabídky  

- poloţkovými rozpočty na jednotlivé části stavby vyplněné ve všech poloţkách výkazu 
výměr v CZK  

 Změna (překročení) nabídkové ceny je moţné v případě, ţe v průběhu realizace veřejné 
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena 
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

 nabídka uchazeče bude vyřazena, pokud nebude předloţený soupis dodávek, sluţeb a 
prací vyplněn řádně, zejména pokud nebude obsahovat všechny poloţky, nebo pokud 
bude uchazečem poloţkový rozpočet jakkoliv upravován či doplňován oproti poskytnutému 
soupisu prací.  

 uchazeč je povinen ocenit všechny poloţky v soupisu prací. Pokud některá z poloţek v 
soupisu prací nebude oceněna, či pokud bude z výkazu výměr odstraněna, zadavatel 
uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení. Pokud bude u poloţky uvedena cena 0,- Kč, jedná 
se o poloţku neoceněnou, nejniţší moţná cena je 1 Kč.  

 
E. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
Základním hodnotícím kritériem je nejniţší nabídková cena včetně DPH.  
 
F. Doba a místo plnění zakázky  
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1.8.2017  
Termín dokončení (předání stavby): do 30.10.2017  
Místo plnění: obec Borová  
 
G. Varianty nabídek  
Zadavatel variantní řešení dodávky nepřipouští. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí 
plnění. 
 
H. Další podmínky  
Dokumentace stavby  
Rozsah opravy je stanoven popisem jednotlivých poloţek rozpočtu díla. Soupis prací obsahuje 
poloţkový výkaz výměr a dodávek.  
Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr poţadovaných prací a konstrukcí v elektronické 
podobě.  
Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit 
si soulad výkazu výměr se skutečností a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěţní 
lhůty způsobem definovaným v této zadávací dokumentaci  



Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr poţadovaných prací a 
konstrukcí v elektronické podobě. Uchazeč je oprávněn převést si tento výkaz výměr do podoby 
vhodné pro jeho zvyklosti, ale je povinen:  
- dodrţet strukturu a členění stavby na jednotlivé oddíly stavebních prací,  

- dodrţet obsahovou náplň výkazu výměr.  

- Nakládání s přebytečným výkopkem a vybouraným materiálem je věcí uchazeče. Uchazeč 
provede ocenění příslušných poloţek dle svého uváţení v souladu se zákonem o odpadech. 
Ornice bude odvezena na deponii zadavatele. 
 
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
Uchazeč je oprávněn poţadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 
Písemná ţádost musí být doručena nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek, tj. do 9. 7. 2017 
.  
Poskytování dodatečných informací  
Na základě ţádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, poskytne zadavatel uchazeči 
dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení ţádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění ţádosti, poskytne zadavatel i 
všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace 
budou zasílány e-mailem na kontaktní mail uchazeče.  
 
Adresa pro vyţádání si dodatečných informací  
Ţádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě na kontaktní osobu: Bc. Pavel 
Jirka, e-mailem: borovaunachoda@mymail.cz 
  
Prohlídka místa plnění  
Místo stavby je veřejně přístupné  
 
Změna podmínek zadávací dokumentace  
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě ţádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z 
vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o 
veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou 
formou.  
 
Tento dokument „Zadávací dokumentace“ obsahuje 4 strany textu.  
 

V Borové dne 29. 6. 2017 
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