Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce a dostavba zázemí fotbalového stadionu v obci Sibřina“

Veřejný zadavatel:
Obec Sibřina
sídlo: Říčanská 15, 250 84 Sibřina
IČO: 00240745
právní forma: Obec
zastoupený: Ing. Josef Novák, starosta obce

Podáním nabídky přijímá uchazeč o veřejnou zakázku plně a bez výhrad podmínky
zadávacího řízení. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Ze zadávacího
řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené požadavky
nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.

1

I. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Obec Sibřina
sídlo: Říčanská 15, 250 84 Sibřina
IČO: 00240745
právní forma: Obec
zastoupený: Ing. Josef Novák, starosta obce
tel.: +420 722 923 495
e-mail: starosta@sibrina.cz
Kontaktní osoba ve věci dodatečných informací a dotazů uchazečů:
Ing. Viktor Hintnaus
Progresiv, s.r.o.
Amforová 1886/42
155 00 Praha 13 - Stodůlky
Email: vhintnaus@gmail.com
Tel.: +420 777 617 291
II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu.
Veřejná zakázka není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“),
zadána podle zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel je však povinen dodržet zásady
uvedené v § 6 zákona o veřejných zakázkách.
Předmět veřejné zakázky: služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na stavbu:
Rekonstrukce a dostavba zázemí fotbalového stadionu v obci Sibřina na pozemku č. 559/6
v k.ú. Květnice včetně provedení dále uvedených činností.
Projektová dokumentace bude vypracována na základě dokumentace skutečného stavu
objektu a dle architektonické studie Ing. arch. Jakuba Váchy z ledna 2016. Součástí zakázky
je rovněž zabezpečení stavebního povolení (povolení ke změně stavby před dokončením na
již vydané stavební povolení), včetně s tím souvisejícího projednání projektové dokumentace
s dotčenými orgány státní správy, a vypracování požární zprávy; předmětem je rovněž
zajištění kolaudace uvedené stavby. Více informací nalezne uchazeč v přiloženém návrhu
smlouvy a dalších souvisejících podkladech. Podklady k projektové dokumentaci jsou
Přílohou č. 5 výzvy.
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III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 275 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je zároveň hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Vyšší cenové nabídky
nemůže a nebude zadavatel akceptovat a tyto budou vyřazeny.
IV. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Veřejný zadavatel zašle výzvu k podání nabídky vybraným zpracovatelům ve dne vyhlášení
VŘ.
V. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být položena formou emailu a musí být doručena kontaktní osobě
zadavatele nejpozději dne 14. 03. 2016. Dodatečné informace poskytne zadavatel všem
osloveným dodavatelům. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena kontaktní osobě
zadavatele na e-mail:
Ing. Viktor Hintnaus
Progresiv, s.r.o.
Amforová 1886/42
155 00 Praha 13 - Stodůlky
Email: vhintnaus@gmail.com
Tel.: +420 777 617 291
V případě zájmu o pohlídku místa plnění je areál všem dodavatelům volně přístupný.
Vzhledem k nízké kvalitě skenů projektové dokumentace jsou originály projektové
dokumentace dostupné k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Sibřina.
VI. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 15. 03. 2016 do 12:00
hodin. Nabídky musí být veřejnému zadavateli doručeny v listinné podobě, na adresu:
Obecní úřad Sibřina
Říčanská 15
250 84 Sibřina
Nabídky lze doručovat poštou nebo osobně v úředních hodinách:
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 7.30 - 12.00 a 17.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
V poslední den lhůty pro podání nabídek musí být nabídky doručeny do 12:00 hodin.
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VII. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. 03. 2016 v 18:00 ihned na adrese:
Obecní úřad Sibřina
Říčanská 15
250 84 Sibřina
Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek. Za každého uchazeče se bude moci otevírání obálek s nabídkami
zúčastnit, z kapacitních důvodů, max. 1 zástupce. Zadavatel bude oprávněn po přítomných
zástupcích uchazečů požadovat, aby oprávněnost účasti při otevírání obálek s nabídkami
prokázali (např. plnou mocí nebo aktuálním výpisem z obchodního rejstříku) a svoji účast
stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona o
veřejných zakázkách;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Základní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel musí splnit základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle § 53 odst. 1 písm. a) až
k) zákona o veřejných zakázkách a prokázat jejich splnění předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační
předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona o veřejných zakázkách. Toto čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat v této věci za dodavatele nebo jeho
jménem. Dodavatel může použít vzoru tohoto čestného prohlášení, který je Přílohou č. 1
výzvy, což zadavatel doporučuje.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže předložením kopie výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dodavatel dále prokáže předložením kopie
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku).
Technické kvalifikační předpoklady:
Splnění technického kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením seznamu
významných služeb poskytnutých za posledních 5 let, v němž musí doložit, že v tomto
období provedl min. dvě projektové dokumentace odpovídající předmětu veřejné
zakázky, každou v hodnotě minimálně 90 000,- Kč včetně DPH. Tento seznam musí
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obsahovat identifikační údaje objednatele včetně telefonického a emailového kontaktu, cenu,
dobu a místo projektové dokumentace a údaj o tom, zda byly tyto dokumentace vypracovány
řádně a odborně. Zadavatel si vyhrazuje právo dodavatelem uvedené informace prověřit.
Dodavatel může použít vzoru tohoto seznamu, který je Přílohou č. 2 výzvy, což zadavatel
doporučuje.
IX. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, tj. závazné požadavky zadavatele na obsah
návrhu smlouvy tvoří Přílohu č. 4 výzvy. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění
těchto závazných požadavků zadavatele, s výjimkou údajů, které je uchazeč povinen doplnit
(žlutě označené pasáže) a změn či doplnění, které by zvýhodňovaly smluvní postavení
objednatele. Takové změny či doplnění je třeba jasně barevně zviditelnit, aby je bylo možno
snadno odlišit od původního textu (např. červenou barvou). Jiné změny, úpravy či doplnění
nebude veřejný zadavatel akceptovat.
X. Technická specifikace
Souhrn technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky, jejichž
prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem
vyjadřujícím účel použití zamýšlený veřejným zadavatelem (dále jen „technická
specifikace“), je obsažen v Příloze č. 5 výzvy - Podklady k projektové dokumentaci.
XI. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
XII. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami
vázáni), zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky, na 90 dnů
od konce lhůty pro podání nabídek.
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XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena celková a nejvýše přípustná a bude zahrnovat
veškeré náklady na plnění celé veřejné zakázky, jak je popsána v zadávacích podmínkách,
včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Nabídková cena bude stanovena v Kč a bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a
cena včetně DPH.
XIV. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:
1. Kopii plné moci v případě, že některé dokumenty nebudou podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče (tj. v souladu s výpisem z obchodního nebo
živnostenského rejstříku).
2. Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – tyto dokumenty
budou předloženy v souladu s bodem VIII. výzvy.
3. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem. Návrh smlouvy musí být předložen v souladu s požadavky zadavatele
uvedenými v bodě IX. výzvy.
4. Podrobná cenová kalkulace, která bude vyhotovena v souladu s bodem XIII. výzvy.
5. Seznam subdodavatelů. Uchazeč v seznamu subdodavatelů uvede, které konkrétní
části zakázky má v úmyslu zadat konkrétním subdodavatelům, procentuální podíl
subdodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky, identifikační údaje těchto
subdodavatelů a kontaktní osobu subdodavatele včetně kontaktů (telefon a email).
Pokud nemá uchazeč v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky žádnému
subdodavateli, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení. Dodavatel může použít
vzoru čestného prohlášení o subdodavatelích, které je Přílohou č. 3 výzvy, což
zadavatel doporučuje
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený
v tomto bodě výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci
nabídky. Pokud v tomto výčtu není uveden dokument, který je uchazeč povinen doložit do
nabídky dle jiných ustanovení výzvy, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za
obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.
XV. Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána v listinné podobě, v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních. Jedno
vyhotovení nabídky bude označeno jako „Originál“ a druhé vyhotovení nabídky bude
označeno jako „Kopie“. Uchazeč předloží kompletní nabídku též v elektronické podobě na
CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu *.pdf (skeny
dokumentů).
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, s vloženým CD, označené slovem
„NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky, na obálce musí být také uvedeny
identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČO).
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