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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
 
 
 

 
ve smyslu ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

 
 

 

 „Regionální síť mikroregionu Horácko - zhotovitel stavby“ 
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Preambule 
Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů 

v rámci veřejné zakázky zadané formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s platnými právními 

předpisy. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto 
zákonem. 
 

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. 
 

Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací 
dokumentace a ve všech jejich přílohách, příp. požadované v písemné výzvě k podání 
nabídky. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky dle § 17 písmeno l) 

zákona a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat 

požadavky stanovené v zadávacích podmínkách, budou ze zadávacího řízení vyřazeny. 
 

Veškeré písemnosti v tomto zadávacím řízení, jak ze strany zadavatele, tak i ze strany 
uchazeče jsou požadovány v českém jazyce. V případě písemností předložených v jiném než 
českém jazyce bude zadavatelem vyžadován jejich úřední překlad do českého jazyka, v němž 

se bude také posuzovat a hodnotit takto zpracovaná nabídka.  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí 40.000.000,-Kč bez DPH. 

Zadavatel upozorňuje, že uvedené finanční jsou maximální a nepřekročitelné a zadavatel 
nemá žádné další volné finanční prostředky. 
 

Je-li v technických specifikacích, uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii 
příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných 
standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn 

v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně 
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 
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1. Informace o zadavateli 
1.1 Základní údaje 
Název zadavatele  Horácko - ekologický mikroregion 
Právní forma   Svazek obcí 

Sídlo    Budišov 360, 675 03 Budišov  
IČ    68731990 
DIČ    CZ68731990 

Bankovní spojení, č. ú. Komerční banka, a.s., č.ú. 141347-681/0100   
 
 

1.2 Oprávněné osoby zadavatele 
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je  
Hana Žáková, předsedkyně; Ing. Ludmila Jelínková místopředsedkyně mikroregionu  

e-mail: ou.konesin@tiscali.cz 
tel.: +420 724191252 

 
 
1.3 Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Martin Budiš, 

WebSport & Consulting service s.r.o., se sídlem: Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice,                         
IČ: 29277825, mail: info@wscs.cz, který zajistí odpovědi na případné dotazy uchazečů. 

Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno 
oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 151 
zákona pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení.  

 
 
 

2. Předmět a účel plnění veřejné zakázky 
2.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

 kód CPV 32562000-0 - Optické kabely 

 kód CPV 45314310-7 - Pokládka kabelů 
 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce. 
 

 
2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je:  

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací vztahujících se k realizaci projektu 

„Regionální síť mikroregionu Horácko“. Jedná se o výstavbu vysokorychlostní otevřené 
(optické) datové sítě propojující obce mikroregionu Horácko, která bude připojena k dvěma 
vstupním propojovacím bodům (MainPoP) ve Velkém Meziříčí a Třebíči, umožňující vstup 

veřejným telekomunikačním operátorům (ISP) a dalším komerčním subjektům do této sítě za 
účelem poskytování svých ICT služeb obyvatelům v jednotlivých obcích. Jedná se o tzv. 

„propojovací síť“, koncové připojení uživatelů v obcích.  Jedná se o stavební i 

technologickou část stavby provedenou dle projektové dokumentace, kterou zpracoval             
Ing. Pavel Kratochvíl - COLEGIUM, Věžní 8, 586 01 Jihlava, IČ: 12425768. 
 

mailto:ou.konesin@tiscali.cz
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2.3 Další činnosti související s plněním veřejné zakázky. Jedná se zejména o: 

 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu  
2 ks a v digitální podobě na CD (DVD) v počtu 1 ks,  

 veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany  
a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,  

 důležité údaje o prováděné stavbě dle Pravidel pro publicitu a vizuální označení 

uvedených v příručce pro příjemce – www.ropjihovychod.cz. 
 

 
2.4 Závaznost požadavků zadavatele 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem projektovou dokumentaci, soupis 

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě, 

který je pro zpracování nabídkové ceny závazný. 
Pokud dodavatel v rámci zadávacích podmínek zjistí nesoulad mezi údaji v zadavatelem 

předloženém soupisu a projektové dokumentaci, je oprávněn na tento nesoulad zadavatele 
upozornit a žádat vyjasnění formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Jinak 
platí, že projektová dokumentace je nadřazena soupisu. 

 

 
2.5 Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
 
2.6 Povinnosti vítězného uchazeče v rámci realizace díla:  
Uchazeč je povinen dodržovat následující požadavky:  

 účast na kontrolních dnech stavby;  

 kompletní dodávka technického zařízení a materiálu;  

 odsouhlasení dodávaného materiálu s osobou provádějící autorský dozor a projektantem 
před zahájením stavebních prací 

 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné předání jejich správcům;  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), ostraha a zabezpečení 
stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

 dopravně – inženýrská opatření - projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění;  

http://www.ropjihovychod.cz/
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 zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve dvou 
vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v podobě digitální;  

 zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické 
podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru 
nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná 
břemena) 

 kompletační činnost zhotovitele;  

Předmětem plnění je tedy realizace díla „na klíč“.  
 
 
Povinnosti zhotovitele týkající se zajištění servisu  

 Požadovaná záruční doba na stavební práce činit minimálně 60 měsíců a minimálně 25 
měsíců na dodávky a včetně technologického zařízení a začíná běžet dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků včetně úspěšného zkušebního provozu. U dodávek a 
technologických zařízení bude po dobu záruky veškerý servis a s ním související služby 
poskytovány bezplatně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve 
stejné délce.   

 

 
2.7 Vícepráce  

Při vzniku víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby bude postupováno v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona a § 82 odst. 7 zákona). 
 
 

2.8 Kvalitativní podmínky: 

Stavba musí být provedena dle podmínek zadávací dokumentace, zejména dle projektové 
dokumentace, kterou zpracoval Ing. Pavel Kratochvíl - COLEGIUM, Věžní 8, 586 01 Jihlava, 

IČ: 12425768. 
Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými 
normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s 

ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Pokud zadávací dokumentace v souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona, obsahuje požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 

umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. Uchazeč je oprávněn v nabídce uvést i jiné, 

kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a 
odpovídá uvedeným parametrům.  Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobků nebo 
materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou 

dodrženy stanovené parametry v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě). 
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2.9 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Uchazeč je oprávněn vznést na zadavatele žádost o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám v souladu s ustanovením § 49 zákona. Žádost musí mít písemnou formou (za 
písemné jsou považovány i dotazy vznesené e-mailem), a to v průběhu lhůty pro vyžádání 

dodatečných informací dle zákona. Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna 
telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky 
stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem a se zákonem o elektronickém 

podpisu. Na dotazy podané jinou než písemnou formou (včetně e-mailové) nemusí být brán 

zřetel.  
 

V žádosti o poskytnutí dodatečných informací budou uvedeny identifikační a kontaktní 
údaje uchazeče. Zadavatel v zákonné lhůtě doručí dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, vč. přesného znění žádosti, všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí 

zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči na adresu osoby pověřené výkonem 
zadavatelských činností WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 68001 

Boskovice, e-mail: info@wscs.cz. 
 
Odpovědi na dotazy budou současně zveřejněny na profilu zadavatele. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/horacko-ekologicky-mikroregion 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací 

dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/horacko-ekologicky-mikroregion 

 
 

2.10 Poskytování zadávací dokumentace 

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh a případných dotazů je uveřejněna na 
profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/horacko-ekologicky-

mikroregion, a to formou neomezeného a přímého dálkového přístupu 24 hodin denně.  
 
 
 

3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 
3.1 Doba plnění veřejné zakázky  
Zahájení do 5 dnů po protokolárním předání staveniště.  
Termín dokončení stavebních prací:  
Termín dokončení a předání díla je stanoven do 30.11.2015. Zadavatel požaduje, aby celý 
předmět plnění této veřejné zakázky byl v uvedeném termínu dokončen a předán včetně 
odzkoušení všech zařízení a zaškolení obsluhy. 
Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech 
stavebních prací, včetně odzkoušení všech zařízení a zaškolení obsluhy, na základě uzavřené 
smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, její vyklizení včetně odvozu veškerého 
technického vybavení a zařízení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby.  
 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/horacko-ekologicky-mikroregion
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/horacko-ekologicky-mikroregion
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Uchazeč jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné 
zakázky, který musí respektovat všechny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a 
finanční harmonogram. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou měsíce. 

 
 

3.2 Místo plnění veřejné zakázky 
Místo plnění veřejné zakázky je popsáno v projektové dokumentaci.  
 

 
 

4 Způsob zpracování nabídkové ceny 
4.1 Nabídková cena bude vypočtena na základě ocenění položek soupisu prací dle 

výkazu výměr na základě jednotkových cen a sazeb stavebních nákladů. Nestavební náklady 
je nutno zahrnout do kalkulací ostatních položek nabídkového rozpočtu (zadavatel 

nepřipouští vytváření nových položek rozpočtu). Jednotkové ceny budou platné po celou 

dobu výstavby. Při sestavení nabídkové ceny je uchazeč povinen respektovat a zohlednit 
podmínky stanovené zadavatelem ve všech částech Zadávací dokumentace. 
 

Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během 
provádění díla. 

 

Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění 
veřejné zakázky, musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, odvoz a likvidaci odpadů a stavební suti, poplatky za skládky, náklady na používání 

strojů, služby, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení; náklady na 

zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, včetně veškerých 
správních a místních poplatků, a jakékoliv další náklady spojené s přípravou a realizací 

stavby, jakož i poskytnutí souvisejících dodávek a služeb (byť v zadávacích podmínkách 
výslovně neuvedených). Rovněž bude do nabídkové ceny zahrnuta cena i za všechny další 
součásti předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí taktéž obsahovat náklady 

související s platebními podmínkami stanovenými zadavatelem. Nabídková cena tedy bude 

zahrnovat komplexní realizaci plnění „na klíč“. 
 

Smlouva o dílo bude obsahovat ustanovení, že nabídková cena je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná. 
 

Ceny jednotlivých dílčích dodávek a prací budou uvedeny v položkových rozpočtech, které 

vzniknou z výkazu výměr (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace) v členění položkového 
rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové 

dokumentace), do kterých uchazeč v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny 
jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tyto budou předloženy v rámci nabídky 
uchazeče. 

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami zadávacího řízení. Nabídková 
cena bude stanovena za splnění celé veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu, za 

stanovených podmínek a kvalitě. 
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Nabídková cena bude vycházet z položkového rozpočtu, který vznikne oceněním výkazu 

výměr, který je součástí zadávací dokumentace (přiložený k projektové dokumentaci). 

Oceněný výkaz výměr - nabídkový rozpočet - bude uchazečem podepsán jako závazný. 
 

Uchazeč vyplní elektronickou podobu výkazu výměr v souladu s verzí vytištěného výkazu 
výměr. Vyplněná elektronická podoba výkazu výměr bude součástí nabídky uchazeče. 
 

Pokud uchazeč počítá s mimořádnými rozpočtovými náklady, specifikuje a ocení takovéto 

položky samostatně. Není přípustné tyto náklady rozpustit do jednotkových cen stavebních 
prací. Všechny položky budou specifikovány a oceněny za jednotkové množství, obdobně 

jako výkaz výměr. 
 
 

 

5 Platební podmínky 
Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (návrh smlouvy). 
Zálohové platby se nesjednávají. 

 

 

 

6 Obchodní podmínky  
Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 4 zadávací dokumentace – Návrh 
smlouvy. Plnění veřejné zakázky bude probíhat na základě smlouvy o dílo, uzavřené v 

souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu 

akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást 
své nabídky. Podepsaný návrh smlouvy o dílo uchazeče nesmí obsahovat další ustanovení 
odlišná od obchodních podmínek. 

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné 
zakázky. 

Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném 

rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“). 
Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost 
zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) 

návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. V případě, že 
část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce 

uchazeče (v příloze návrhu smlouvy), jaká část plnění bude zadána třetím osobám a které 

osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 
písm. d) zákona).  
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo 

jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. 
Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.  

Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby, ze kterého bude patrno 

časové i finanční plnění stavby. Harmonogram výstavby musí být ze strany uchazeče 
podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje. 
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7    Požadavky na kvalifikaci 
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče 

(dodavatele) v jednacím řízení bez uveřejnění. 
Zadavatel požaduje prokázání:  

 základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

 profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 

 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmět veřejné 
zakázky dle § 50 odst. 1, písm. c) zákona, 

 technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 
Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je podrobně uveden níže. 
 

 
7.1 Základní kvalifikační předpoklady (dle ust. § 53 zákona) 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč dle § 53 odst. 1 zákona  

 

 

7.2 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů 
stanovených v § 54 písm. a), b) a d) zákona. 
7.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže 

dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z 
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

 

7.2.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže 
dodavatel předložením živnostenského oprávnění vztahujícího se k předmětu veřejné 
zakázky.  

 
7.2.3 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže 

dodavatel předložením: 

a) Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, minimálně pro jednu 

osobu. Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Technologická zařízení staveb“ nebo 

„Technika a prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení“ minimálně pro jednu 
osobu.  
b) Dokladu, z něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je geodet, který má 

úřední oprávnění vydané Českým úřadem geodetickým a kartografickým a může ověřovat 
výsledky zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1, písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.  

Zadavatel výslovně upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci uchazeče, jsou s poukazem na ustanovení § 

51 odst. 4 zákona subdodavateli uchazeče. Ze smlouvy o subdodávce musí zejména vyplývat závazek 

subdodavatele poskytnout plnění nejméně v tom rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace tímto 
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subdodavatelem (v dané oblasti/oboru), a to po celou dobu plnění veřejné zakázky (popřípadě její příslušnou část, 

kde je dané plnění nezbytné). 

 
 

7.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče 
Dodavatel je povinen v rámci prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o 
veřejných zakázkách předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku. 

 

 

7.4 Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona) 
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění této 
veřejné zakázky zadavatel požaduje předložení následujících dokladů: 
• dle § 56 odst. 3, písm. a) zákona o veřejných zakázkách - předložení seznamu 
významných stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních pěti letech s uvedením 
jejich ceny, doby a místa plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:  
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce poskytnuty 
veřejnému zadavateli,  
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce poskytnuty jiné osobě než 
veřejnému zadavateli.  

Z předloženého seznamu a osvědčení musí vyplývat, že uchazeč v uvedeném období 

realizoval minimálně 1 obdobnou zakázku, jejímž předmětem byla instalace a montáž 
optických kabelů, v jejichž rámci uchazeč provedl výstavbu optických přístupových a 
tranzitních tras; výstavbu optických sítí; překládky optických tras; montáži optických spojek, 

optických rozvaděčů a svařování optických vláken  
v minimální výši 5 mil. Kč bez DPH/zakázka.  

Z osvědčení bude patrný název akce, doba a místo plnění, finanční objem. Dále bude 

obsahem osvědčení, zda práce byly provedeny řádně a odborně a údaje o a osobě, u které lze 
informace ověřit včetně kontaktu na tuto osobu. Osvědčení bude podepsáno osobou 
oprávněnou zastupovat objednatele. 

 
 

7.5 Forma splnění kvalifikace 

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady a způsobem stanoveným zákonem a doklady 
požadovanými zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. 
 

 

 
 

8 Způsob hodnocení nabídek 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 
odpovídající úplatě za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. Nabídky budou vyhodnoceny 
podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH.  
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9 Nabídka 
Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 68 a § 69 zákona. 

 
9.1 Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do 
samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (je jedno, zda každé v samostatné sloze 

nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny: 
 

ČÁST 1 

Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“ opatřen podpisem osoby oprávněné 
zastupovat uchazeče. 
Doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či zákona (např. dle § 68 

odst. 3 zákona seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele; má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 
ve lhůtě pro podání nabídek; a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře 
zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou). 
 

ČÁST 2  

Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.  
Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – 
tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace) 

doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“. Položkový rozpočet 
díla musí být stanoven jako nedílná příloha návrhu smlouvy o dílo. 
Časový harmonogram a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který 

bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 
Vyplněný formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá uchazeč veřejnou zakázku 
splnit (subdodavatelé) - příloha č. 3 zadávací dokumentace. 

Ostatní požadované doklady zadávací dokumentace. 

 

 

9.2 Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni činí 120 dnů a 
začíná běžet v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 
Ustanovením § 43 zákona se rovněž řídí stanovení zadávací lhůty. 
 

 
9.3 Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.07. 2015 ve 13:00 hod.  
 
 
9.4  Nabídku lze zaslat doporučeně na adresu: OÚ Nárameč, Nárameč 7, 675 03 Nárameč, 
tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Nabídky 
budou také přijímány v prostorách zadavatele na adrese OÚ Nárameč, Nárameč 7, 675 03 
Nárameč, a to od pondělí do pátku od 08.00 hodin do 12.00 hodin, v poslední den lhůty pro 
podání nabídek do 13.00 hodin (tímto okamžikem končí lhůta pro podání a přijetí nabídky).  
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Za včasné podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, 

kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje 

čas uvedený na dokladu o doručení nabídky zadavateli. 
 

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou 
přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 
 

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s 

ust. § 71 odst. 5 zákona otevírány a zadavatel oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

 

9.5 Uchazeči podávají své nabídky v listinné podobě a dále v elektronické podobě na CD 

nebo DVD nosiči. Na tomto elektronickém nosiči bude k dispozici mimo jiné návrh smlouvy 

v elektronické podobě ve formátu Word (*.doc) nebo *.pdf. Uchazeči podávají nabídky v 

uzavřené obálce označené: Neotvírat – „Regionální síť mikroregionu Horácko - 
zhotovitel stavby“.   

 
Uchazeč předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě 
názvem „Originál“ a jeden „Kopie“. Zadavatel požaduje, aby originály i kopie byly podány 

písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být 
uvedena adresa, na niž je možné celou nabídku uchazeče v případech stanovených zákonem 
vrátit. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky navzájem pevně spojit či sešít tak, aby 

byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně 
čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly 

být očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené 

kopie požadovaných dokumentů. 
 
Uchazeč předloží nabídku včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr ve formátu XLS nebo XLSX též v elektronické podobě na CD nosiči nebo DVD. Každý 
uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (*.doc). 

 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku a to k celému rozsahu veřejné zakázky.  
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
 

Nabídka, veškeré přílohy a prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou tyto úkony 

činit podle právních předpisů (statutárním orgánem) nebo zástupcem zmocněným 

k tomuto úkonu, plná moc pak musí být součástí nabídky v prosté kopii. 

Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a 
zadavatelem. 
 

 

 

10 Otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek proběhne dne 17.07.2015 ve 13.00 hodin OÚ Nárameč, Nárameč 7,  675 03 
Nárameč. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni 
uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však dvě osoby za 
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jednoho uchazeče, které se prokáží plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena 

statutárního orgánu uchazeče.  

Komise při otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném 
jazyku a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 
 
 

11 Práva a povinnosti zadavatele a uchazečů 
11.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v 
zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu 

zadavatele: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/horacko-ekologicky-mikroregion 
 

 
11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo od již uzavřené smlouvy v případě nepřidělení či 
omezení finanční podpory odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí. 
Pokud toto právo zadavatel uplatní, zhotovitel je povinen na jednostranné odstoupení od 
smlouvy o dílo přistoupit bez nároku na jakékoli úhrady a případné nároky za způsobené 
škody. 
   

 

11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích 
osob. 
 

 

11.4 Vybraný uchazeč je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 
poškození, případně zničení díla a to až do celkové hodnoty díla, a toto pojištění udržovat po 

celou dobu realizace díla v platnosti. Podrobné požadavky na rozsah a způsob pojištění jsou 
uvedeny v obchodních podmínkách. 
 
 

11.5 Vybraný uchazeč je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

 
11.6 Nabídka i veškeré písemnosti musí být předloženy v českém jazyce s výjimkou 
odborných názvů či pojmů. Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí 

být doručeny zadavateli v českém nebo slovenském jazyce. Veškerá komunikace mezi 
zadavatelem a uchazečem bude probíhat v českém jazyce.  
 

 
11.7 Uchazeč odpovídá za škodu způsobenou zadavateli neposkytnutím dotace na 

realizace této investiční akce z prostředků Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Jihovýchod z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností majících za 
následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Jihovýchod zadavateli (viz. obchodní podmínky).   



 

 

 
 

 

 

Projekt s názvem „Regionální síť mikroregionu Horácko“, registrační číslo CZ. 1.11/3.3.00/29.01354, je 
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního 

operačního programu Jihovýchod a z finančních prostředků Kraje Vysočina. 
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12 Požadavek na informaci o subdodavatelích 
Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval veřejnou zakázku za pomoci subdodavatelů.  
 

Uchazeč je povinen ve své nabídce (v příloze návrhu smlouvy), uvést, kterou část veřejné 
zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, přičemž uvede vymezení 

subdodávek z hlediska věcného a finančního (bez DPH) a uvede procentní podíl k celkové 

ceně plnění bez DPH.  Uchazeč dále uvede identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a 
kontaktní údaje každého subdodavatele. 

 
 
 

13 Jistota 
Zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých 
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 100.000,- Kč. 

Jistotu poskytne uchazeč formou bankovní záruky (ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) nebo formou složení peněžní částky na 

níže uvedený účet, případně formou pojištění záruky (dále jen "peněžní jistota"). Peněžní 

jistotu složí uchazeč na účet č. 2000136687/2010, vedený u Fio banka, a.s., variabilní symbol 
je IČ uchazeče.  
 

 
 
Přílohou této zadávací dokumentace jsou dále následující dokumenty:  
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (smlouva) 
Příloha č. 2 – Krycí list 

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona  
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace včetně výkazů výměr 

Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 zákona 

 
 
 
 
 
Budišov dne 22.06.2015 

 

 

 

 

____________________________         ____________________________ 

            Hana Žáková         Ing. Ludmila Jelínková 
předsedkyně mikroregionu místopředsedkyně mikroregionu 
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