
1 

 

- Výzva k podání nabídky - 
- Zadávací dokumentace - 

 
Předmětem zakázky jsou projektové práce pro zamýšlenou plánovanou investiční akcí 
městyse Višňové s názvem „Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně dopravní 
infrastruktury “. 
 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Zadávací dokumentace je 
vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání zakázky na stavební práce 
(dále jen zakázka). Při zadání této zakázky není zadavatel povinen použít ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné 
pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo 
pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel postupuje v souladu s vnitřní směrnicí k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňové. 
 
 
Zadávací dokumentaci s přesným vymezením předmětu zadávané zakázky včetně příloh 
bude ke stažení na http://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711 
 

 1. Identifikační údaje zadavatele 
 
Název:      Městys Višňové  
IČ:       00293784 
Sídlo:      Višňové 212, 671 38 Višňové 
Oprávněná osoba zadavatele:  Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse 
Kontakt zadavatele:    vladimir.korek@visnove.cz, 602640403 
Přesné místo realizace: p. č. 2515/, st. 295 k. ú. Višňové 
 

2. Vymezení předmětu zakázky 
 
Předmětem zakázky jsou projektové práce pro zamýšlenou a plánovanou investiční akcí 
městyse Višňové s názvem: „Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně dopravní 
infrastruktury“.  
V rámci realizace projektu bude provedena: 
Projektová dokumentace pro společné povolení na stavbu a na úrovni realizace stavby.  
Součástí projektové dokumentace bude: 

a) Položkový rozpočet  
b) Dokladová část 
c) Výkazy řemesel 
d) Přípojky – výkresy napojení IS 
e) Zpevnění ploch (chodník, parkoviště, komunikace) 
Podkladem pro zpracování je vypracovaná studie obsahující výkresy: 
- Situace 01 
- Půdorys 1. NP O3 
- Půdorys 2. NP 04 
- Příčný řez A – Á 05 
- Pohled západní 10  
- Pohled severní 11  

 

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


2 

 

 
2.1 Přístup k zadávací dokumentaci 
 
http://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711 
 
 

3. Termíny zahájení a ukončení realizace zakázky 
 
Předpokládaný termín zahájení:   předpoklad od 1. 11. 2021 
Termín ukončení:     nejpozději   do 20. 2. 2022 
 
Zadavatel upozorňuje, že termín ukončení díla je závazný a nepřekročitelný. 
 

4. Obchodní a platební podmínky 
 
Požadavkem zadavatele je splatnost faktury 30 dní. Platba budou probíhat výhradně v Kč 
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Účastník stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací V ceně musí být 
zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci zakázky a tato cena bude stanovena jako 
„cena nejvýše přípustná“.  
 
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH (krycí list).  
 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně 
všech nákladů souvisejících. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek 

definovaných ve smlouvě o dílo. 
 

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
Nabídka musí obsahovat a splňovat tyto náležitosti: 
 

1) Nabídka musí obsahovat vyplněný krycí list dle přiloženého vzoru (Krycí list 
v položce „cena vč. DPH“ bude vyplněn součet výkazů výměr) - příloha č. 1 ZD. 

2) Účastník musí předložit prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpis 
z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku, či jiné evidence, pokud 
je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
předmětu plnění zakázky „provádění staveb a jejich odstraňování“. 

 

7.  Způsob zpracování nabídky 
 
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to 1x v originále. 
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě, že 
nabídku nebude podepisovat statutární orgán účastníka, je nutno přiložit plnou moc 
k zastupování účastníka. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 
zadavatele vést v omyl. Veškeré přílohy, které jsou součástí nabídky, musí být opatřeny 
razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka. 
 
Účastník je povinen nabídku doručit zadavateli v uzavřené obálce (balíku) a zřetelně 
označenou nápisem: 
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„Přístavba k Základní škole ve Višňovém včetně dopravní infrastruktury“. 

 
Nabídky, které nesplní všechny podmínky zadávací dokumentace, budou z hodnocení 
vyřazeny. Zadavatel bude hodnotit pouze vhodné nabídky účastníků.  
 

8. Lhůta a místo pro podávání nabídek 
 
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou 
nabídku. Účastník o zakázku musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek. Lhůta pro předložení nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni 
odeslání nebo předání výzvy k podání nabídky společně se zadávací dokumentací 
účastníkům a končí dne  

26. 10.  2021 do 14.00 hod. 
 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo kurýrní službou, nebo osobním 
podáním na adresu zadavatele zakázky, tj. Městys Višňové, Višňové 212, 671 38 
Višňové. 
 

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
 

Kritérium Váha kritéria 

Nejnižší nabídková cena  
(celková cena v Kč včetně DPH) 

100 % 

   
Podané nabídky bude hodnotit nejméně tříčlenná hodnotitelská komise složená ze 
zastupitelstva městyse. 
 

10. Ostatní informace pro účastníky 

 
Prohlídka místa realizace je možná dne 25.10. 2021. Sraz účastníků na Úřadě městyse 
Višňové č.p. 212 v 7,15 hod. Jiný termín je možné dohodnout po předchozí telefonické 
domluvě. 

  
Kontaktní osoba pro prohlídky místa realizace: 
Mgr. Vladimír Korek, tel. 602 640 403, prohlídku povede Pavel Havelka místostarosta. 
 
Zadavatel se zavazuje, že při realizaci tohoto výběrového řízení bude dodržovat 
zásady transparentnosti, objektivnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
 
Ve Višňovém dne 19. října 2021. 
 
 
 

...................................................... 
                                      Mgr. Vladimír Korek 

starosta městyse 
                             
Přílohy: 
Příloha č. 1 - krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Studie vypracovaná SMI Znojmo na 
http://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711  
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