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Výzva k podání nabídky 
 

Obec Těšetice si Vás podle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle 

směrnice č.8 obce Těšetice tj.,, Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu obce Těšetice a příspěvkové organizace, již je 

zřizovatelem“ (dále jen směrnice č.8), dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu:  

 

Na akci : ,, Místní komunikace Ke Královské “ 
 

Zadavatel: 
 

Obec Těšetice 
zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Nekulou  

se sídlem: Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice 

IČ: 00637629 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Znojmo 

č.ú.: 1581858359/0800   

tel.: 515 271 110, 724 183 820  

email:  obec@tesetice.cz 

Výkonem zadavatelských činností pověřen:  
 

Ing. Milan Herzig, Velká Mikulášská 41/22, 669 02 Znojmo 

IČ: 44027737  

tel.:  606849781, e-mail: milanherzigsd@seznam.cz 
 

                      v y z ý v á 

 

zájemce k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého 

rozsahu. 

Obsah podmínek výzvy: 

1. Vymezení plnění zakázky: 

 

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce na výše uvedenou akci dle projektové 

dokumentace (pasportu) zpracované Silniční a mostní inženýrství s.r.o., Na kolbišti 2, 669 02 

Znojmo dne 07/2011. Podkladem pro zpracování nabídky je tato dokumentace včetně 

technických podmínek a výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.  

Součástí této výzvy je kompletní zadávací dokumentace.  

Navrhované projektové řešení spočívá v provedení místní komunikace v celkové délce176 m 

a šířce 3,5m. Součástí stavby je i vybudování pojížděného chodníku v délce 169 m, včetně 

osazení nových obrub. Součástí jsou i dvě nové uliční vpusti, drenážní potrubí DN 100 

v délce 150 m a vsakovací jáma 2x2x2m.  

Podkladem pro zpracování nabídky je tato dokumentace včetně technických podmínek 

a výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.  

1.1. Předpokládaná cena zakázky:  1 942 000 ,- Kč bez DPH 

 

 

 



2. Místo a doba plnění zakázky: 

 

Místem plnění zakázky je obec Těšetice pozemky par.č.: 668/1,668/4,693/1,693/2 a 693/v 

k.ú.:Těšetice.   

Zadavatel požaduje zahájit práce a dodávky předpoklad zahájení  od 03/2012,  ukončení do 

31.10.2012. 

 

3. Nabídková cena a platební podmínky: 

Nabídková cena celkem bude zpracována jako cena maximální po celou dobu provádění 

celého díla a bude uvedena bez DPH, DPH a vč. DPH. Zadavatel neposkytuje zálohu. Daňový 

doklad bude vystaven měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Uvedený 

soupis je povinen dodavatel předložit zadavateli (objednateli) vždy k 10. dni měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první.  

Splatnost daňových  dokladů... Pozastávka části plateb: 

Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % 

bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a 

převzetí. 

Dále požaduje po budoucím dodavateli fakturaci opatřenou přílohami zjišťovacího protokolu 

a soupisu provedených prací na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného objemu 

prací dle nabídkového rozpočtu zájemce potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele. 

Případné vícepráce bude budoucí dodavatel fakturovat samostatně rovněž s přílohami 

zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací. Splatnost faktury se stanovuje na 12 

měsíců. 

 

4. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu: 

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena 

apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu 

a právo na změnu, doplnění nebo zpřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky 

zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. 

Nabídku podává uchazeč bezplatně. 

Zadavatel požaduje záruku za dílo min. 36 měsíců od předání díla. 

 

4.1. Sankční podmínky 

V návrhu smlouvy o dílo budou povinně uvedeny tyto sankční podmínky. 

 

Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 10.000,-

Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok 

objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením 

dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování 

provedeného zadavatelem. 

Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu 

je stanovena na výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodleni. Tímto ustanovením o smluvní 

pokutě není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu 

vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od 

doručení vyúčtováni provedeného zadavatelem. 

Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním 

jednání je stanovena na 5.000,- Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní 



pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu 

vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od 

doručeni vyúčtováni provedeného zadavatelem. 

5. Požadavky na prokázání  kvalifikačních  předpokladů uchazeče: 

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky takto: 

5.1. Prokázání oprávnění k podnikání tedy : 

a) živnostenský list (kopie) 

b) výpis z obchodního rejstříku ne starší 90ti dnů (kopie) 

5.2. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů,formou čestného prohlášení o tom,že 

uchazeč splňuje následující kriteria:dle přiložené přílohy č.1 

 

5.3. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů: 

a) Předložení seznamu daného počtu 3 realizovaných zakázek obdobného charakteru 

v posledních třech letech do přiložené přílohy č.2 

 

6. Požadavky na obsah nabídky (uchazeč v nabídce uvede): 

6.1.  Základní údaje o uchazeči  

6.2.  Nabídkovou cenu dle bodu č. 3 této výzvy 

6.3.  Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Tento návrh          

        smlouvy bude obsahovat: cenu díla, termín dokončení díla, záruční dobu za dílo, penále  

        za prodlení s termínem dokončení díla 

6.4.  Doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 5 této výzvy 

6.5.  Reference o obdobných prováděných akcích 

6.6.  Nabídka bude zpracována v českém jazyce 

 

7. Lhůta a místo pro podání a otevírání nabídek: 

7.1.  Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 30.07.2012 do 17:00hod. na adresu 

zadavatele, podatelna. 

7.2. Lhůta otevírání obálek proběhne dne 30.07.2012 od  17:00 hod. na adrese zadavatele. 

V případě, že se bude chtít účastnit otevírání obálek s nabídkami zástupce některého 

z uchazečů, předloží pověření od statutárního zástupce, pokud jím sám nebude. 

7.3. Zadavatel nabízí zájemcům informační prohlídku místa plnění po předchozí telefonické 

domluvě. 

7.4. Nabídku lze doručit poštou nebo osobně na adresu zadavatele tedy : Obecní úřad 

Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice   .  

7.5.Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem akce a opatřena na 

uzavření obálky razítkem, případně podpisem uchazeče. 

7.6. Rozhodným okamžikem pro podání nabídky je převzetí nabídky zadavatelem. Zadavatel 

nezodpovídá za zpoždění dodání nabídky způsobené poštou či pověřenou osobou. Nabídky 

doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou do jednání zařazeny. 

 

8. Způsob hodnocení nabídek: 

8.1. Nabídky budou hodnoceny 5 člennou komisí  

8.2. Hodnotící kritériem nabídky je: 

•     Cena nabídky  
 

9. Další podmínky výzvy: 

9.1.  Zadavatel si vyhrazuje právo 

a)  Zrušit zadávací řízení 

b)  Nevracet uchazečům podané nabídky 



c)  Jednat o smlouvě 

9.2. Nedodržení požadovaného obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokázání kvalifikací 

uvedených v této výzvě, nedodržení položkových výměr v nabídce a reálných cen prací je 

důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování! 

 

10. Podklady pro zpracování nabídek: 

10.1. Projektovou dokumentaci přikládáme k výzvě. Dokumentace bude vrácena s podání 

nabídky. V případě nevrácení PD je zadavatel oprávněn účtovávat dodavateli smluvní  cenu 

za reprodukční techniku ve výši 1.500,- Kč. 

10.2. Bližší informace o zakázce podá Ing. Zdeněk Nekula, starosta obce. 

 

11. Zadávací lhůta, tj.lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni se 

stanovuje na 30 dní ode dne otevření obálek s nabídkami.  

 

Obálku opatřete nápisem: 

„ Neotevírat – zakázka malého rozsahu“ 

 

NÁZEV AKCE 

 

,,  Místní komunikace Ke Královské  “ 

 

 

 

 

 

                    S pozdravem 

 

 

 

 

V Těšeticích dne 23.07.2012                                                                                             

                                                                         Ing. Milan Herzig,za zadavatele na  

                 základě  plné moci 

 

                                             

       

 

 

 
Přílohy: č. 1 čestné prohlášení 

   č. 2 tabulka realizovaných zakázek 

 

 

 

 

 

 

 


