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Výzva  

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku 

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Úprava návsi v Hovoranech“ 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název: Obec Hovorany 

Sídlo: Hovorany 45, 696 12 Hovorany 

IČ: 00284904 

DIČ CZ00284904 

Právní forma 801 - obec 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

Ing. Josef Grmolec, starosta obce 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci veřejné zakázky: 

Milana Štěpánková, osoba pověřená výkonem zadavatelských  
činností, 680 01 Boskovice, Kpt. Jaroše 29.  
tel: 776 874 794 
stepankova@europroject.cz  

 

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Úprava návsi v Hovoranech“ (registrační 

číslo CZ.1.11/3.3.00/36.01533) spolufinancovaného Evropskou unií v rámce Regionálního operačního 

programu NUTS II Jihovýchod. 

Druh zakázky dle jejího předmětu: Stavební práce 

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty: Podlimitní 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní – dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách 

 

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena úprava ústředního veřejného prostranství 

obce Hovorany, ve kterém dojde k vytvoření 3 odpočinkových míst. Práce v rámci 1. odpočinkového 

místa budou spočívat ve zrušení propojení silnice II/422 a místních komunikací v prostorech u 

kulturního domu, kde bude vyznačena pěší zóna. Areál bude doplněn venkovním mobiliářem, místem 

pro ukotvení majky, prvky drobné venkovní architektury, výsadbou stromů a keřovými stromy.  
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V prostředním ostrůvku (2. odpočinkové místo) vznikne lipová alej s památníkem školy, která zde 

dříve stávala, památník bude tvořen dvojící kamenných desek ve zvýšené plošině s přístupem po 

zachovalých schodišťových stupních z původní školy.  Dojde k rozšíření části zpevněné plochy uvnitř 

ostrůvku pro umístění venkovního mobiliáře a dětských herních prvků, odpočívadlem bude veden 

vnitřní okružní chodník. Třetím odpočinkovým místem bude prostor u restaurace, ve kterém bude 

vysazen živý plot, doplnění venkovního mobiliáře a herních prvků a dále zde dojde ke sloučení 

místních pomníků. 

V rámci celého řešeného prostoru návsi bude vybudováno 64 parkovacích míst, 7 výhyben pro míjení 

protijedoucích vozidel, dojde k úpravám a rozšířením chodníků, řešeno bude odvodnění ploch, 

doplnění veřejného osvětlení a rozhlasu, vegetační úpravy zeleně aj. 

Dílo je podrobně specifikováno v přílohách Zadávací dokumentace, konkrétně přílohy č. 8 Projektová 

dokumentace a č. 3 Výkaz výměr. 

 

3. INFORMACE O POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k textové části Zadávací dokumentaci na profilu 

zadavatele: https:// www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904, kde je uveřejněna Zadávací 

dokumentace včetně vzorů čestných prohlášení, textovou část projektové dokumentace pro 

provádění stavby včetně výkazu výměr a vzor návrhu smlouvy o dílo, formulářů krycího listu, 

kontaktní osoby, seznamu subdodavatelů.  

Výkresovou část projektové dokumentace včetně jejích nezbytných popisů, která nebyla uveřejněna 

na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel bezplatně uchazeči nejpozději do 2 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné žádosti uchazeče. CD/DVD poskytne kontaktní osoba zadavatele uchazeči 

buď formou osobního předání na adrese kontaktní osoby uvedené v úvodu zadávací dokumentace 

(vždy po předchozí telefonické domluvě) nebo je zašle bezplatně poštou.  

V písemné (e-mailové) žádosti musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, telefonické,                          

e-mailové spojení a způsob odběru. 

Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky: 

Milana Štěpánková, osoba pověřená výkonem zadavatelských činnosti, adresa  680 01 Boskovice, 

Kpt. Jaroše 29, e-mail:  stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794, Případné dotazy uchazečů 

budou též adresovány na výše uvedenou osobu.  Tyto odpovědi budou zveřejněny na profilu 

zadavatele: https:// www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904 

 

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek:   18. 05. 2015 do 15.30 hodin.  

Místo pro podávání nabídek: Poštou se nabídka podává na adresu: 
Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany v úředních 
hodinách:  
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Po, Út, St, Pá 7:30- 12:00, 13:00 – 15:30  
ČT  7:30 – 12:00,  13:00 – 18:00  
  
Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu 
v uvedené úřední hodiny na podatelnu obce.  

 

 

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání 

k poštovnímu doručení). 

Nabídky, které budou doručeny zadavateli v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí do 

zadávacího řízení a vrátí je zpět příslušnému uchazeči. 

 

5. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Termín otevírání obálek:  18. 05. 2015 do 15. 40 hodin 

Místo konání: Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany v zasedací 
místnosti  

 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevření obálek: 

Oprávněný zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. 

 

 

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Uchazeč v rámci své nabídky prokáže splnění: 

- Základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 podle § 53, odst. 3 

- Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) 

- Čestné prohlášení dle § 50, odst. 1 písm. c 

- Technických kvalifikačních předpokladů § 56, odst. 3 písm. a) a c) 

Dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož 

obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. 

Podrobně jsou podmínky pro prokázání kvalifikace a požadavky na zpracování nabídky uchazeče 

specifikovány v Zadávací dokumentaci.  
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Důsledek nesplnění kvalifikace: 

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele dle § 59 zákona o veřejných zakázkách. 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, 

bude podle § 60, odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

Vyloučení zadavatel oznámí na profilu zadavatele v souladu s § 60 odst. 2 zákona. 

 

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií: 

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: 

- nejnižší nabídková cena Kč bez DPH  

Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny Kč bez DPH . 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 374 907,- Kč bez DPH. 

 

8.            ZADÁVACÍ LHŮTA 

Uchazeč je v souladu s ustanovením § 43 zákona vázán svou nabídkou po dobu 120 dnů. 

 

9. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

Způsob zpracování nabídky uchazeče se bude dále řídit dle § 68, odst. 1, 2, 3. 

Nabídky budou podány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem a 

dodavateli bude probíhat v českém jazyce. 

Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2, § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje komunikovat a 

sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00284904 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky. 

Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto 

náklady nesou dodavatelé sami. 

 

Nedílnou součástí této výzvy je přiložená Zadávací dokumentace vč. příloh, která podrobně 

specifikuje požadavky zadavatele na zpracování nabídky. 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904
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V Hovoranech , 29. 04. 2015  

¨ 
 
 

 
Milana Štěpánková 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností  

 

Přílohy výzvy: 

1) zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
2) nosič CD s přílohami k zadávací dokumentaci                                                           


