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MĚSTYS VIŠŇOVÉ 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  

 

pro zadání zakázky malého rozsahu mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění. 
 

s názvem 

 

„Přeložka anodového uzemnění a 

kabelového vedení v městysi Višňovém“ 
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I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

1. Preambule 

1.1. Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu mimo režim zákona 134/2016 Sb. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá 

dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto 

zadávacím podmínkám. Dodavatel podáním nabídky v zadávacím řízení uznává právo zadavatele na 

zrušení zadávacího řízení. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a 

dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, 

může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

2. Identifikační údaje zadavatele 

 

Název Zadavatele: Městys Višňové 

Sídlo:   Višňové 212, 671 38 

Zastoupený:  Mgr. Vladimír Korek – starosta   

IČ:    00293784 

DIČ:   CZ 00293784 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Znojmo 

Číslo účtu:  1581872329/0800  

   

3. Předmět veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: „Přeložka anodového uzemnění a kabelového vedení v městysi Višňovém“  

Druh veřejné zakázky: na stavební práce 

 

3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 850.000,- Kč bez DPH 

 

3.2. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Přeložka anodového 

uzemnění a kabelového vedení v městysi Višňovém“.  

Jedná se o technické a logistické požadavky pro přeložku anodového uzemnění a kabelového vedení 

v městysi Višňovém z důvodu rozšíření stavebních parcel. Jedná se o výstavbu cca 700 m kabelové trasy 

a 1 x vertikální anodové uzemnění o hloubce 50 m.  

Rozsah prací je sestaven třemi realizačními kroky: 

1. Předběžné práce – geofyzikální průzkum lokality pro umístění 

anodového uzemnění zpracovaný odborně způsobilou osobou podle 

zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém 

úřadu (o geologických pracích). 

2. Projektová dokumentace – vypracování projektové dokumentace 

v úrovni realizační dokumentace dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb vč. Vyjádření správců sítí a získání povolení pro 

provedení stavby od stavebního úřadu v nabytí právní moci.  

3. Realizace stavby – provedení realizace stavby dle PD a dle požadavků 

vlastníka infrastruktury společnosti NET4GAS, s.r.o. 
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3.3. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, 

že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 

předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné 

zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy 

a návody (postupy). 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
4.1. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na období roku 2021. Termín dokončení je stanoven 

do 30. 6. 2021. 

4.2. Místem plnění je k.ú. Višňové, viz situace místa stavby.  

 

5. Financování 
5.1. Podmínky financování veřejné zakázky jsou obsaženy v Obchodních podmínkách zadavatele, 

které jsou přílohou této zadávací dokumentace. 

  

II KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

6. Požadavky na kvalifikaci 
6.1. Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

c) splnění technických kvalifikačních předpokladů 

 

7. Prokazování splnění kvalifikace 
7.1. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích, 

případně čestným prohlášením. 

7.2. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, 

jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

 

8. Základní kvalifikační předpoklady 
8.1. Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační 

předpoklady nesplňuje dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 

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

odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele. 

8.2. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů ve vztahu k České republice 

předložením těchto dokladů: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. a) této zadávací 

dokumentace, 
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. b) této zadávací 

dokumentace, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. c) této zadávací 

dokumentace, 

d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. 

d) této zadávací dokumentace, 

e) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 

případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. e) této zadávací 

dokumentace. 

8.3. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích, 

případně čestným prohlášením. 

 

9. Profesní kvalifikační předpoklady 
9.1. Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Profesní kvalifikační 

předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje. 

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto 

písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání: 

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

c) Doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních 

právních předpisů, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného 

technika nebo osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992 Sb. 

V platném znění, vydaného ČKAIT v příslušném oboru. 

9.2. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích, 

případně čestným prohlášením. 

 

10. Technické kvalifikační předpoklady 
10.1. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů, požadavky splňuje 

dodavatel, který předloží: 

a) seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních 

prací. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na minimálně 2 zakázky spočívající v 

provedení obdobné zakázky, kde rozsah prací provedených dodavatelem, podávajícím nabídku, byl v 

hodnotě alespoň 700.000, - Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť. Zadavatel požaduje, by práce byly 

provedeny výhradně dodavatelem, který podává nabídku a jedná se o výhradně dokončené a předané 

stavby.  

b) Pojištění proti škodám způsobených stavebních činnosti firmy včetně škod způsobených 

pracovníky firmy v hodnotě minimálně 5.000.000 Kč 

10.2. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích.   
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III DALŠÍ POŽADAVKY 

 

11. Obchodní podmínky 
11.1. Zadavatel stanovil závazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě smlouvy 

o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách (všech ustanoveních 

návrhu smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za účastníka musí být součástí nabídky. 

11.2. Vzorové znění smlouvy dodavatel nesmí měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v 

zadávacích podmínkách není stanoveno výslovně jinak, v opačném případě může být jeho nabídka 

vyřazena a dodavatel může být z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. 

11.3. Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření 

smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy 

vzorové smlouvy dodavatelem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být součástí nabídky, a 

který musí být podepsán oprávněným zástupcem dodavatele. Tento návrh smlouvy musí v plném 

rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a nesmí znevýhodňovat 

zadavatele. 

11.4. Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny 

žlutým podbarvením „   “. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel 

měnit. 

 

 

IV NABÍDKA 
 

12. Obsah nabídky 
12.1. Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Zadavatel doporučuje, 

aby nabídka byla očíslována nepřetržitou číselnou řadou od 1 (krycí list nabídky) po poslední stranu 

nabídky. 

12.2. Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále 

uvedeno:  

a) krycí list nabídky-vyplněný formulář zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 

4 Krycí list nabídky dodavatele“, 

b) obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný oddíl 

uvedené v obsahu nachází, 

c) doklady o kvalifikaci v kopiích nebo čestné prohlášení Vzor čestného prohlášení tvoří 

přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních 

předpokladů“. Účastník do uvedeného vzoru doplní požadované údaje. 

d) doplněné Obchodní podmínky zadavatele ve formě smlouvy o dílo respektující veškeré 

zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci a podepsané 

osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 1 zadávací 

dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo“, 

e) oceněnou cenovou nabídku, 

f) Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách. 

 

13. Nabídková cena 
13.1. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše 

sazby DPH a cenu celkem včetně DPH. 

13.2. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za předmět plnění bez 

DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích 
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podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky 

je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy. 

13.3. Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za 

celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k 

řádnému provedení dodávky, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele 

(např. bezpečnostní opatření, pojištění, případné náklady s poskytováním bankovních záruk) a 

vyplývajících z individuálních podmínek stavby (např. zařízení staveniště, ztížené podmínky apod.). 

13.4. Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou této 

zadávací dokumentace. 

 

14. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek 
 

14.1. Nabídku je možné podat osobně na podatelně úřadu městyse nebo zaslat poštou na adresu: 

 

Městys Višňové 

Višňové 212 

671 38 

 

Úřední hodiny: 

 

Pondělí, středa                         8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 

 

v pracovních dnech, dle úředních hodin podatelny, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce 

lhůty pro podání nabídek.  

14.2. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom originále 

v tištěné verzi. Zadavatel doporučuje, aby účastník připojil i jednu kopii v elektronické podobě na CD 

(sken celé nabídky ve formátu .pdf + navíc předložení rozpočtu ve formátu .xls). V nabídce nesmí 

být přepisy a opravy. 

14.3. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky.  

14.4. Doporučený vzor obálky:  

VZOR OBÁLKY  

Identifikační údaje zadavatele: Městys Višňové, Višňové 212, 671 38 

Identifikační údaje dodavatele: (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech dodavatelů 

podávajících společnou nabídku) 

 

Název veřejné zakázky: „Přeložka anodového uzemnění a kabelového vedení v městysi 

Višňovém“ 

 

! ! ! NEOTEVÍRAT ! ! ! 

před termínem otevírání obálek 

NABÍDKA PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

 

14.5. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný 

dodavatel. 

14.6. Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 11. 2020 v 10:00 hod.  
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15. Hodnotící kritéria 
15.1. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 

zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného kritéria, a to podle 

nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100 %. 

15.2. Zadavatel stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

15.3. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho 

dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem 

vybrán bez provedení hodnocení. 

 

16. Výběr nejvhodnější nabídky 
16.1. Zadavatel provede po otevření obálek s nabídkami hodnocení nabídek a následně posoudí 

nejvhodnější nabídku. Pokud nabídka splní všechny zadávací podmínky, zadavatel rozhodne o výběru 

předmětné nabídky. Pokud nabídka nebude vybraná, nebo nedojde k podepsání smlouvy, bude se celý 

proces, kromě otevírání obálek, opakovat znova bez předmětné nabídky až do doby kdy dojde 

k podepsání smlouvy s aktuálně vybraným dodavatelem, nebo nezbude žádný dodavatel. 

16.2. Při posouzení nabídek dodavatelů z hlediska splnění zadávacích podmínek bude posouzena též 

výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a bude posouzena mimořádně nízká 

nabídková cena dle § 113 zákona. 

16.3. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka byla podle 

hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější. 

 

17. Podání nabídky 
17.1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 

řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikaci.  

17.2. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo 

společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný 

účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

17.3. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací 

dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

 

V KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI 

18. Prohlídka místa plnění 
18.1. Zadavatel stanovuje termín prohlídky místa plnění na 10. 11. 2020 v 7.30. Sraz účastníků bude 

před budovou Městyse Višňové č.p. 212.  

 

19. Otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční neprodleně po ukončení lhůty pro podání nabídek dne 

16. 11. 2020 v 10:00 hod v kanceláři starosty v sídle zadavatele (Úřad městyse 

Višňové, Višňové 212, 671 38). Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové 

hodnotící komise, zástupci zadavatele, zástupce zadavatele a zástupci účastníků zadávacího řízení (max. 

1 osoba za jednoho účastníka zadávacího řízení). 
19.1. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací 

dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

19.2. Zadavatel nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veřejné otevírání 

nabídek proběhne ihned po konci lhůty pro podání nabídek v místnosti starosty městyse. 
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19.3. Právo zúčastnit se otevírání nabídek mají dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny 

ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého dodavatele mají 

nárok na účast na otevírání obálek s nabídkami maximálně 1 osoba. 

19.4. Účastníci přítomní otevírání nabídek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině 

účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami. 

19.5. Zadavatel sdělí přítomným osobám identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z 

nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. 

 

VI SEZNAM PŘÍLOH 

20. Přílohy zadávací dokumentace 
 

Seznam příloh zadávací dokumentace naleznete na  

 

https://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711  
 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy 

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  

Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele 

Příloha č. 5 Situace místa stavby  
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