
 

 

 

 

 

Č. j.: 874/2020/MYD  

V Mydlovarech dne 5. 7. 2020 

Výzva k podání nabídky 

 

I. Předmět veřejné zakázky: “Rekonstrukce veřejného osvětlení“ 

 

II. Zadavatel:    Obec Mydlovary  

Mydlovary čp. 61 

373 49 Mydlovary 

IČO 00581780 

zastoupená Mgr. Hanou Chalupskou 

 

Druh veřejné zakázky: 

- podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu; 

- podle druhu: VZ na stavební práce  

 

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu. V souladu s 

ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

maximální přepokládaná 

hodnota (maximální přijatelná 

výše nabídkové ceny) v Kč 

včetně DPH 

1 500 500,00 Kč 
Slovy: 

jedenmilionpětsettisícpětsetkorun 

 

I. Vymezení plnění poptávky 

Předmětem poptávky je zrušení původního a výstavba nového veřejného osvětlení komunikace – 

průtahu obcí Mydlovary, s napojením na stávající veřejné osvětlení v přilehlé ulici – přívod za 

napájecího bodu RVO. Jedná se o náhradu stávajícího, nevyhovujícího osvětlení, které svým stářím, 

různorodostí a světelnými parametry již nevyhovuje požadavkům ČSN EN 130201. Připojení bude 

provedeno ve stávající kabelové skříni, kam je přivedeno napájení a ovládání celé větve – ze spínacího 

bodu RVO v sousední ulici u trafostanice.  

Projekt je zpracován na stupni realizační dokumentace stavby, včetně výkazu výměr.  

Doba a místo plnění zakázky: 

• předání cenové nabídky nejpozději do 31. 7. 2020 do 23:59 hodin 

• termín odevzdání realizované stavby: do 31. 10. 2020 

 

II. Kontaktní osoba 



Zadávací dokumentaci a doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Mgr. 

Hana Chalupská, starostka obce, na adrese Mydlovary 61, 37349, tel. 724 188 837, e-mail 

obec@mydlovary.cz. Zadávací dokumentace a doplňující informace jsou poskytovány bezplatně.  

III. Prohlídka místa plnění 

Místní prohlídka je možná po domluvě na telefonních číslech 724 188 837 nebo 387 985 175. 

IV. Místo, způsob a lhůta pro podání nabídek: 

 Nabídky lze poslat: 

▪ doporučenou službou na adresu Mydlovary 61, 37349, nebo 

▪ osobně na podatelnu obecního úřadu Mydlovary 61, 37349. 

 Za dodržení lhůty pro podání nabídky odpovídá uchazeč.  

 

Nabídky musí být vždy podány fyzicky v papírové podobě. Nabídka bude předložena v českém jazyce a 

v jednom originále. Originální vyhotovení nabídky bude označeno jako „ORIGINÁL“. Pokud bude 

nabídka předkládána v analogové podobě, vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem 

zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí, bude 

provázáno provázkem, který bude zavázán a zapečetěn nebo přelepen papírovou páskou opatřenou 

razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat.  

 

Lhůta pro podání nabídek končí 31. 7. 2020 do 23:59 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční dne 3. 8. 

2020 a je neveřejné. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit.  

 

V. Požadavky na kvalifikaci uchazečů 

 

Prokázání základní způsobilosti  

Základní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením o tom, že:  

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele (tuto podmínku splňuje fyzická i právnická osoba a 

všichni členové statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a všichni členové statutárního 

orgánu);  

b) nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu.  

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.  

 

Prokázání profesní způsobilosti 

Dodavatel předloží (postačí v prosté kopii):  

a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší 90 dnů 

b) Doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (např. 

živnostenský list) 

c) Předložení dokladu, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (v konkrétním oboru). 
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Č. ú: 35822-231/0100 
Dat. schránka 5h3amxi 

 

Prokázání ekonomické kvalifikace 

K prokázání ekonomické kvalifikace doložit, že roční obrat dodavatele dosahoval minimální 

úrovně jeden a půl násobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to nejdéle za 3 

bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-

li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.  

 

Prokázání technické kvalifikace 

K prokázání technické kvalifikace seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 

před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby poskytnutí a identifikace 

objednatele. 

 

VI. Obsah nabídky  

Nabídka uchazeče bude obsahovat 

▪ Prokázání základní způsobilosti  

▪ Prokázání profesní způsobilosti 

▪ Prokázání ekonomické kvalifikace 

▪ Prokázání technické kvalifikace 

▪ krycí list nabídky dle přílohy krycí list nabídky; 

▪ cenovou nabídku ve formě vyplněného slepého rozpočtu 

▪ ostatní doklady či informace tvořící nabídku; 

▪ návrh smlouvy o dílo. 

Celková nabídková cena bude zpracována jako cena maximální. Nabídková cena bude definována jako 

pevná, nejvýše přípustná, v korunách českých, v členění celková cena s DPH. Zadavatel neposkytuje 

zálohové platby. Zadavatel uhradí cenu na základě faktury vystavené po předání a převzetí předmětu 

zakázky bez vad. Splatnost faktury musí být minimálně 7 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.  

 

VII. Posuzování nabídek a kritérium pro zadání zakázky 

Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise složená ze členů zastupitelstva obce. 

Hodnotící komise otevírá obálky s nabídkami, posuzuje kvalifikaci dodavatelů a nabídky, provede 

hodnocení nabídek z hlediska zadaných hodnotících kritérií a doporučí zastupitelstvu ke schválení 

nejvýhodnější nabídku.  Nabídky, které nesplní zadávací podmínky, hodnotící komise vyřadí, případně 

může uchazeče vyzvat k doplnění nabídky.  

O výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, se kterým bude uzavřena smlouva, rozhoduje zastupitelstvo 

obce.  

Zadavatel při splnění veškerých podmínek zadání použije pro výběr nevhodnějšího uchazeče kritérium 

„technicky a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení“. 

S pozdravem   

Mgr. Hana Chalupská, starostka 

http://www.mydlovary.cz/
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