
  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 

31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A KONTAKTNÍ OSOBY 

  

Název: Jiří Landa 

Sídlo: Na Vápenici 132, 267 07 Chyňava 

IČ: 71755748 

DIČ:   - - 

Zastoupená: Jiřím Landou 

Kontaktní osoba pro veřejnou 

zakázku:  

Jiří Landa 

Telefon, e-mail:  723 875 681, JiriLanda@seznam.cz 

 

 

2. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Veřejná zakázka na stavební práce s názvem 

 

„Stavební práce – Čalounická dílna“ 
 

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.1.2018 v 16.00 hod. 

 

 

 

 

4. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Jeden uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídky mohou být podány pouze 

v písemné formě poštou nebo osobně na níže uvedenou adresu. V případě osobního 

doručení nabídek nutno respektovat pracovní dobu: Pondělí - Pátek v čase od 8:00 

hod do 16:30 hod., přičemž doporučujeme předem telefonicky kontaktovat kontaktní 

osobu pro předání nabídky. 

Místem pro podání nabídky je sídlo Zadavatele: 

       Jiří Landa 

       Na Vápenici 132, 267 07 Chyňava 



  

Stavba se nachází na pozemku st.p. 61/2 v katastrálním území Chyňava. 

 

5. PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 

Předmětem této zakázky je přestavba stávajícího objektu na čalounickou dílnu. 

Stavební práce jsou blíže specifikované v projektové dokumentaci zpracované Ing. 

Michalem Dvořákem, ČKAIT 0012085 s názvem „Přestavba stávající stodoly na 

čalounickou dílnu“. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této ZD.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 489 649 Kč bez DPH. 

6. HODNOTICÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Zadavatel stanovil pro tuto veřejnou zakázku jediné hodnotící kritérium, kterým je 

nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění. 

 

Zadavatel při hodnocení a posouzení nabídek stanoví pořadí nabídek podle výše 

nabídkové ceny, přičemž jako první bude posouzena nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou. V případě, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou splní požadavky zadavatele 

v této zadávací dokumentaci, nebudou ostatní nabídky dále posouzeny. 

 

7. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI 

V rámci této veřejné zakázky s uchazeči zadavatel nejedná. 

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

8.1 Uchazeč předloží v rámci své nabídky doplněný a podepsaný návrh smlouvy o 

dílo, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy bude 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo osobou zmocněnou 

k podpisu. V takovém případě předloží uchazeč v nabídce originál plné moci. Uchazeč 

je oprávněn v návrhu smlouvy měnit pouze žlutě podbarvená pole. 

Uchazeč dále předloží ve své nabídce jako přílohu smlouvy harmonogram prací a 

kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě na částku min. 5 000 000 Kč. Kopii smlouvy 

předloží jako přílohu podepsaného návrhu smlouvy o dílo. 

8.2 Nabídka bude zpracována v Českém jazyce. 

8.3 Zadavatel si před uzavřením smlouvy o dílo může vyžádat specifikaci 

nabídnutých zařízení a materiálů. Veškerá nabídnutá zařízení a materiály musí 

splňovat příslušné legislativní požadavky a vyhlášky účinné v České republice. 

8.4 Pokud zadávací dokumentace či její přílohy obsahují informace o určitých 

obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není 

nutné toto v nabídce dodržet, účastník to při zpracování nabídky bude chápat pouze 

jako vymezení standardu kvality a může nabídnout jiný obdobný výrobek. 

8.5 Nabídka může být podána pouze v písemné formě.  

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly pevně svázány a zabezpečeny 

proti manipulaci. Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem, nebo osobou 

oprávněnou jednat jménem, nebo za uchazeče. Nabídka bude vložena do neporušené 



  

a uzavřené obálky a označena nápisem „NEOTVÍRAT – NABÍDKA - VEŘEJNÁ 

ZAKÁZKA „Stavební práce – Čalounická dílna“. Obálka bude dále označena 

identifikačními údaji uchazeče. 

V případě, že nabídka nebude podepsána statutárním orgánem uvedeným ve výpisu 

z OR, doloží uchazeč ve své nabídce příslušnou plnou moc, opravňující jinou osobu 

k podpisu nabídky. 

8.6 Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následujícím členění: 

   a) Vyplněný krycí list (vzor viz příloha č. 3 této ZD) 

   b) Doklady k prokázání kvalifikace 

c) Vyplněný položkový rozpočet (příloha č. 2 této ZD) 

d) Podepsaný návrh smlouvy o dílo vč. příloh 

e) Ostatní přílohy (pokud jsou relevantní) 

8.7 Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů od termínu pro podání 

nabídek. 

8.8 Nabídky nesmí obsahovat přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 

9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Celkovou nabídkovou cenu zpracuje uchazeč do krycího listu a to na základě ocenění 

položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této ZD. Uchazeč uvede cenu v Kč ve 

členění cena bez DPH, výše DPH, cena vč. DPH. Cena bude obsahovat veškeré 

náklady spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně veškerých rizik a 

vlivů během provádění díla.  

 

10. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Doba plnění je max. 210 dnů od předání staveniště. Dodavatel je povinen převzít 

staveniště bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. Místem plnění je objekt na 

adrese:  Na Vápenici, Chyňava - Stavba se nachází na pozemku st.p. 61/2 v 

katastrálním území Chyňava. 

 

 

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

12. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

12.1 Dodatečné informace 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k 

zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 

pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné 

informace bude Zadavateli doručena e-mailem na adresu JiriLanda@seznam.cz, nebo 

poštou na adresu sídla zadavatele. 



  

12.2 Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 14.12.2017 ve 13.00 hodin v místě plnění. 

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je pan Jiří Landa, tel. 723 875 681, e-

mail jirilanda@seznam.cz. 

 

13. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

13.1   Základní způsobilost prokáže uchazeč, který  

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 

řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 

zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 

němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo 

v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Splnění základní způsobilosti dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které 

je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. 

 

13.2   Profesní způsobilost prokáže uchazeč, který doloží: 

 

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního 

rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 

nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to v minimálním rozsahu: 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

Doklady prokazující profesní způsobilosti je možné předložit v prosté kopii. 

 

 



  

  

  


