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1. Identifikační údaje zadavatele 
  
veřejný zadavatel ve smyslu zákona 
právní forma 
název zadavatele 
sídlo zadavatele 
IČ 
DIČ 
osoba oprávněná jednat 
 
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
e-mail 
telefon 
kontaktní osoba ve věcech zad.řízení 
e-mail 
telefon 

Obec Středokluky - § 4 odst. 1 písm. d) zákona 
územně samosprávný celek 
Obec Středokluky 
Lidická 61, 252 68 Středokluky 
00241695 
CZ00241695 
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta 
 
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta 
obec@stredokluky.cz 

+420 725 519 675 
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta 
obec@stredokluky.cz 

+420 725 519 675 
 
 

Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-stredokluky 
 

2. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele 

Netýká se dané veřejné zakázky. 

 
3. Obecné informace k veřejné zakázce /VZ/ 
 
3.1. 
Dokument „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ (dále také „PPZN“) je vypracován jako 
podklad pro podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související 
dodávky a služby pod názvem    

„Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně“ 
 
Tento dokument je soubor údajů, požadavků a podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, přičemž je souhrnem vybraných požadavků 
zadavatele nikoliv však konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných 
norem, předpisů a legislativy. Dodavatel se musí při zpracování své nabídky vždy řídit požadavky 
obsaženými v PPZN a jejich přílohách, písemné výzvě k podání nabídky a také ustanoveními zákona a 
příslušnými obecně závaznými normami a předpisy.  
 
3.2. 
Podle § 53 odst. 3 ve spojení s § 96 odst. 1 zákona zadavatel uveřejnil na svém profilu PPZN a rovněž 
obchodní podmínky zpracované ve formě návrhu Smlouvy o dílo, která obsahuje další zadávací 
podmínky nezbytné ke zpracování a předložení nabídek na zadávanou VZ.  
Zadavatel předpokládá, že dodavatelé po seznámení se s obsahem zadávacích podmínek si ještě před 
vlastním podáním nabídky vyjasní případné nejasnosti formou žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace (viz dále), kterou podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona tvoří veškeré písemné dokumenty 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-stredokluky
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obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při 
zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto 
zákonu.  
 
3.3. 
Vybraný dodavatel bude ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Vybraný dodavatel/zhotovitel si musí být vědom, že je povinen na žádost zadavatele (resp. 
objednatele) písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které 
si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen vytvořit podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci 
projektu, umožnit případné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o 
realizaci projektu se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k 
provádění kontroly (Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, územní finanční orgány, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k 
výkonu kontroly). 

Vybraný dodavatel/zhotovitel se zaváže archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků 
a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po 
dobu min. 10 let od protokolárního předání díla zadavateli/objednateli.    

 
4. Předmět veřejné zakázky 
 
4.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky  
Předmětem plnění zadávané VZ je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb 
za účelem rekonstrukce komunikace Na Ovčíně, a to podle Projektové dokumentace pro provedení 
stavby (dále jen „PROJEKT“) vyhotovené společností Ateliér M.A.A.T., s.r.o., IČ 28145968, sídlem 
Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, hlavním projektantem Ing. Arch. Martinem Jirovským, Ph.D., MBA. 
PROJEKT spolu se soupisem položek stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr, který byl 
vyhotoven v souladu s vyhl.č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tvoří Přílohu č. 1. 
těchto PPZN.  
 
4.2. 
Předpokládaná hodnota /PH/ předmětu VZ činí 7.560.292,32 Kč bez DPH.  
  
4.3. Další části předmětu veřejné zakázky   
Předmět veřejné zakázky dále tvoří: 

▪ zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, zajištění 
všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla 

▪ odpovědnost za neporušení stávajících sítí  
▪ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku a zajištění požární ochrany v souladu s obecně platnými právními předpisy 
▪ vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště 
▪ pojištění stavby, díla a osob 
▪ poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
▪ vytyčení všech podzemních vedení a splnění podmínek všech dotčených správců sítí 
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▪ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací (uzavírek) a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně dopravního značení k 
dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné 
odstranění po předání díla v souladu s projektovou dokumentací 

▪ uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, 
chodníky, ostatní zpevněné plochy, zeleň, příkopy, propustky) 

▪ zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude předána 1x tiskem a 1x v 
digitální podobě na CD ve formátech word, pdf a dwg 

▪ zajištění a předání všech revizních zpráv, certifikátů, prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků, protokolu o řádném provedení stavby dle schválené projektové 
dokumentace, dokladu o nakládání s odpady apod. 

▪ umožnit provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
zajistit účast stavbyvedoucího 

▪ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla 

▪ vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí 
předávaných dokladů ke kolaudaci, likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a 
stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

▪ geodetické zaměření skutečného stavu 
Podrobné vymezení předmětu plnění zadávané VZ obsahují obchodní podmínky zpracované 
zadavatelem ve formě návrhu Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek a PROJEKTU. Veškeré požadavky na 
zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné a musí být zahrnuty 
v nabídce dodavatele. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně 
dodávek potřebných materiálů a služeb. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN 
a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. 

Zadavatel zdůrazňuje, že zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy 
v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce, která bude prováděna v chráněné památkové zóně 
území 1065165999 – ochranné pásmo souboru památek v obci Středokluky (viz PROJEKT). 
 
5. Technické podmínky veřejné zakázky  

Technické podmínky stavby jsou obsaženy v PROJEKTU vyhotoveném v souladu s vyhl. č. 169/2016 
Sb. Další technické standardy jsou definovány příslušnými technickými normami a předpisy v ČR 
související s předmětem díla. 

Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené PROJEKTEM pro provádění 
stavby.  Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, dle závazných a doporučených 
právních předpisů, norem a metodik. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na 
celé stavbě. 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v  
PROJEKTU pro provádění stavby požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být 
schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu 
provedených prací.  
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Pokud PROJEKT obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení 
výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží 
tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit 
obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V takovém případě požaduje 
zadavatel ve smyslu ust. § 94 zákona předložení určitého osvědčení, že stavební práce, služby nebo 
dodávky požadovaným vlastnostem vyhovují.  

Dodavatel pro plnění veřejné zakázky v nabídce předloží doklad ve formě čestného prohlášení, 
o tom, že: 

- Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky, které má v úmyslu použít při plnění 
předmětu VZ budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí a 
bezpečnosti práce (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.) 

- Nebude používat žádné chemikálie mimo těch, jejíchž používání je odsouhlaseno ve smlouvě, 
technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem 

- Dodávané výrobky / materiál budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se kvality, 
životního prostředí a bezpečnosti práce. 

- Dodávané výrobky / materiál budou zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo 
dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.), nežádoucí 
situace, nehodě 

- Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo ohrožení osob, bude 
požadovat souhlas oprávněného zástupce objednatele 

- Bude provádět práce s maximálním ohledem na bezpečnost práce a zdraví pracovníků. 
 
6. Další podmínky a předpoklady pro uzavření smlouvy 
 
6.1. Další podmínky a předpoklady pro plnění veřejné zakázky 
Zadavatel stanoví následující další podmínky a předpoklady pro plnění VZ: 

▪ varianty nejsou přípustné (§ 102 ZZVZ); 
▪ vybraného dodavatele požádá zadavatel podle § 122 odst. 3 zákona o předložení 

originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými prokazoval svou kvalifikaci, a to 
před uzavřením smlouvy o dílo, pokud nebyly doklady již součástí nabídky; 
V této souvislosti zadavatel uvádí, že u dokumentů, jejichž původcem není dodavatel 
(např. výpis z evidence Rejstříku trestů, potvrzení FÚ, resp. ČSSZ, výpis z OR, písemný 
závazek jiné osoby ve smyslu § 83 odst. 1 ZZVZ, apod.), elektronický nástroj nenahrazuje 
požadavek podpisu a tyto musejí být řádně podepsány. Při komunikaci se zadavatelem 
musejí být dokumenty převedeny do elektronické podoby (pokud v ní nevznikly), a 
nepostačuje-li jejich předložení v kopii, musí být převod do elektronické podoby 
proveden autorizovanou konverzí (k tomu blíže zák.č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Doložené 
doklady se stanou součástí archivované dokumentace o zadávacím řízení. 

▪ podle § 122 odst. 4 a 5 zákona zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou 
osobou, vyžádá předložení  

a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle 
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména 

1) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
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2) seznam akcionářů, 
3) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

▪ v souladu s § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele, který je akciovou 
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, ověří naplnění důvodů 
pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, tedy zda má vydány výlučně zaknihované akcie; 
pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro 
vyloučení, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení; 

▪ vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má 
právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě 
předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího 
řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází (§ 48 odst. 9 
ve spojení s § 46 ZZVZ). 

 
6.2. Závazný časový a finanční harmonogram realizace díla     
Ve smyslu s ust. § 103 odst. 1 písm. b) zákona požaduje zadavatel v nabídce předložení časového a 
finančního harmonogramu realizace díla, který bude zpracován minimálně po týdnech a který bude 
v souladu se zadávacími podmínkami a PROJEKTEM. 
7. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
7.1. Doba plnění veřejné zakázky 
Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději 23. 9. 2020. Začátek 
plnění zakázky nejdříve 15. 2. 2021. Dokončení předmětu zadávané VZ bez vad a nedodělků zadavatel 
požaduje nejpozději do 31. srpna 2021. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením 
zadávacího řízení. 
 
7.2. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je katastrální obce Středokluky. 
 
8. Kvalifikace pro podlimitní režim 
 
Požadavky na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení zadavatel uvedl v textu Výzvy 
k podání nabídek, kterou v souladu s ust. § 96 odst. 1 zákona uveřejnil na svém profilu – viz výše čl. I.  
 
9. Prohlídka místa plnění VZ, vysvětlení zadávací dokumentace 
 
9.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky (§ 36 odst. 6 a § 97 ZZVZ) 
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění, které je veřejně přístupné. Zadavatel předpokládá, že 
budoucí účastníci zadávacího řízení si osobně prohlédnou místo plnění veřejné zakázky a seznámí se 
s místními podmínkami, možnostmi přístupu, rozsahem a charakterem stávajícího stavu, riziky škod, 
možnými škodlivými vlivy na okolí a s dalšími podmínkami, za kterých bude veřejná zakázka 
prováděna. V případě zájmu některého z dodavatelů je možné prohlídku uskutečnit po předchozí 
dohodě s kontaktní osobou zadavatele – Ing. Jaroslav Paznocht, +420 725 519 675. 
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9.2. Vysvětlení zadávací dokumentace (§ 54 odst. 5 ve spojení s § 98 ZZVZ) 
Pokud zadavatel v průběhu zadávacího řízení podlimitní VZ vysvětluje ZD ve smyslu § 98 ZZVZ, může 
tak učinit nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel 
poskytuje v podlimitním režimu vysvětlení ZD na základě předchozí písemné žádosti dodavatele, 
která nebude doručena včas, tj. podle § 98 odst. 3 ZZVZ alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty 
pro vysvětlení ZD, což odpovídá 7 pracovním dnům před koncem lhůty pro podání nabídek, není 
zadavatel povinen dodržet lhůtu pro vysvětlení ZD. 
Písemné vysvětlení ZD zadavatel uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez 
identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti. 
 
Žádost musí být doručena písemně (e-mail opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem, 
datovou schránkou, přes systém elektronického nástroje) kontaktní osobě zadavatele – viz čl. 1. 
Zadavatel nebude brát do úvahy žádosti sdělené telefonicky. 
 
10. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
10.1. Základní cenová ujednání 
10.1.1. 
Účastníci zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení VZ v souladu s PPZN a 
zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena 
jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v těchto 
PPZN. 
 
10.1.2. 
Nabídková cena bude stanovena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky 

▪ cena díla bez DPH 
▪ výše DPH   
▪ celkem cena díla včetně DPH. 

Do nabídkové ceny zahrne dodavatel veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro kvalitní splnění 
kompletního předmětu VZ, včetně veškerých rizik a vlivů (vč. inflačních) během celé doby plnění. 
Nabídkovou cenu uvede dodavatel do návrhu SOD a do Krycího listu nabídky. V případě nesouladu 
mezi výší nabídkové ceny v Krycím listu nabídky, výší nabídkové ceny uvedené v návrhu SOD a výší 
nabídkové ceny v naceněném soupisu položek stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
bude pro hodnocení nabídky rozhodující vždy výše nabídkové ceny uvedená ve smlouvě.    
 
10.1.3. 
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. V celkové ceně 
VZ musí být zakalkulováno veškeré vybavení a splnění kompletního předmětu VZ bez vad a 
nedodělků, a to nejpozději do termínu ukončení zakázky.  
 
10.2. Podmínky překročení nabídkové ceny 
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu plnění VZ dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V případě, že v průběhu plnění přijme zákonodárce zákon 
měnící současně platnou sazbu daně z přidané hodnoty, bude dodavatelem (vybraným zhotovitelem) 
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a zadavatelem proveden soupis již realizovaných stavebních prací s původní sazbou DPH, a to ke dni 
nabytí účinnosti zákona upravujícího sazbu DPH. Na stavební práce, dodávky a služby nezbytné 
k řádnému a úplnému dokončení předmětu plnění VZ bude již použita nová zákonná sazba DPH. 
 
10.3. Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny 
10.3.1. 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé doložili v nabídce výpočet nabídkové ceny, a to oceněním 
soupisu položek stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr, který je součástí Přílohy č. 1 
těchto PPZN. 
Daň z přidané hodnoty bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. Rozpočet bude doložen 
jako součást nabídky i ve formátu excel.  
 
10.3.2 
Ocenění bude tvořeno součtem součinů počtu měrných jednotek, které jsou součástí soupisu 
položek, a jednotkových cen dodavatele, a to po jednotlivých položkách soupisu. Jednotkové ceny 
jsou pro plnění předmětu VZ cenami závaznými. Do ceny jednotlivých položek zahrne dodavatel 
veškeré náklady na práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) 
během provádění díla. Dodavatel je povinen dodržet skladbu soupisu položek. V této souvislosti 
zadavatel výslovně upozorňuje, že povinností dodavatele je u každé položky rozpočtu nabídnout 
„cenu“ a nikoli tedy nulovou hodnotu, popř. cenu určité položky tzv. „rozpustit“ v jiných položkách. 
Při zjištění uvedených případů bude možno dodavatele vyloučit z účasti v zadávacím řízení pro 
nesplnění zadávacích podmínek, při dodržení § 48 zákona. 
 
10.3.3. 
Splnění výše uvedených podmínek a požadavků zadavatele je podmínkou pro hodnocení nabídky. 
 
10.4. Způsob oceňování víceprací a méněprací. 
Stanovené jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv 
případných víceprací nebo méněprací, resp. dodatečných dodávek a služeb. Takové ocenění 
případných víceprací nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. 
Případné změny rozsahu předmětu plnění VZ (díla) musí předem schválit zadavatel v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona a uzavřenou SOD.  
 
10.5 Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

V souladu s § 113 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Za nabídku obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude požadována taková 
cenová nabídka, jejíž celková cenová úroveň bude o více než 10 % nižší než průměrná cenová úroveň 
všech účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve stanovené lhůtě.  

Tím však není dotčena možnost zadavatele požadovat v souladu s §113 odst. 3 a 4 zákona vysvětlení 
mimořádně nízké nabídkové ceny i případě, že zadavatel shledá nabídkovou cenu některého 
z dodavatelů mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky na základě jiných skutečností, 
než je výše definovaná odchylka od průměrné cenové úrovně. 

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že komise pověřená zadavatelem bude důsledně posuzovat výši 
nabídkové ceny, přičemž komise může považovat cenu za mimořádně nízkou v případě, že dodavatel 
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nebude moci dostatečně doložit a vysvětlit cenovou tvorbu, byť jediné položky tvořící nabídkovou 
cenu.  

V souladu s ust. § 113 odst. 1 zákona posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatel provede 
před odesláním oznámení o výběru dodavatele. Pokud nabídka obsahuje mimořádně nízkou cenu 
postupuje zadavatel podle ust. § 113 odst. 4 zákona. V případě, že mimořádně nízká cenu nebyla 
účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna (§ 113 odst. 5 ZZVZ), může zadavatel účastníka zadávacího 
řízení podle § 48 odst. 4 zákona vyloučit. 
 
10.6. Obchodní názvy obsažené v položkovém rozpočtu a PROJEKTU 
Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové 
dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a 
s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. 
Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i 
položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel 
v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.  
 
11. Obchodní a platební podmínky 
 
11.1. Obchodní podmínky 
Podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona zpracoval zadavatel obchodní podmínky vztahující se k předmětu 
zadávané VZ ve formě návrhu SOD ve formátu PDF. Návrh SOD je dodavatel povinen rukou doplnit 
v příslušných částech.  
 
11.1.1. 
V případě podání společné nabídky více dodavateli je povinností dodavatelů v části SOD „zhotovitel“ 
uvést všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku.  
 
11.2. Platební podmínky, sankce, záruka  
Platby budou prováděny měsíčně, na základě předloženého, vzájemně odsouhlaseného soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb. Podrobné platební podmínky, náležitosti faktury vč. výše 
případných sankcí obsahuje přiložený návrh SOD. Zadavatel stanovuje minimální délku záruky na dílo 
v délce 60 měsíců. 
 
11.3. Požadavky na vybraného dodavatele 
 
11.3.1. 
Vybraný dodavatel před podpisem SOD doloží zadavateli prostřednictvím el. nástroje kopii pojistné 
smlouvy pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti dodavatele 
(zhotovitele díla) za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 5 mil. Kč. Nedoložení kopie 
pojistné smlouvy bude zadavatelem považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 
Podrobnosti obsahuje návrh SOD.  
 
11.3.2. 
Vybraný dodavatel, jako odborně způsobilá osoba, bude mít za povinnost zkontrolovat technickou 
část PROJEKTU nejpozději před zahájením plnění díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu 
na případně zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
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dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu 
veřejné zakázky. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost těchto PPZN a 
zadávacích podmínek, jejichž součástí je PROJEKT. 
 
12. Hodnocení nabídek 
 
V souladu s ust. § 114 odst. 1 a 2 zákona nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti, a tou je nejnižší nabídková cena – viz text VÝZVY.  
   
13.  Jiné požadavky zadavatele 
 
13.1. Způsob zpracování nabídky  
Nabídka bude zpracována písemně v českém či slovenském jazyku, přičemž podle § 103 odst. 1 
písm. c) zákona zadavatel stanoví, že musí být podána výhradně prostřednictvím elektronického 
nástroje 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-stredokluky 
 
Dodavatel při podání nabídky postupuje v souladu s ust. § 213 zákona, který stanoví pravidla pro 
komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Zadavatel i dodavatel jsou povinni dodržet základní 
zásady zadávacího řízení dle § 6 zákona a chránit důvěrnost nabídek.  
 
13.2. 
Nabídka bude kvalitním způsobem zpracována tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat 
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě zjištěných nejasností v nabídce 
může zadavatel, resp. komise postupovat ve smyslu § 46 odst. 1 zákona. 
 
Doporučení na jednotné uspořádání nabídky  
Zadavatel doporučuje, aby listy v elektronicky podané nabídce byly řazeny dále uvedeným způsobem:  

• Krycí list nabídky  

• obsah nabídky  

• doklady ke kvalifikaci 

• v případě potřeby prokázat část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby doklady podle § 83 
zákona 

• návrh Smlouvy o dílo, naceněný soupis položek prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr  

• Harmonogram realizace díla 

• Doklad o poskytnuté jistotě + event. Prohlášení dodavatele s uvedením platebních symbolů 
pro vrácení jistoty, pokud byla poskytnuta složením částky na účet zadavatele 

Výčet dokumentů obsažený v tomto článku 14.2. slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka 
zadávacího řízení při kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, případně 
povinnost, jehož doložení do nabídky by eventuelně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze 
zákona, nemůže se účastník zadávacího řízení zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky 
poukazem na tento výčet dokumentů. 
 
14. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací 
podmínky při dodržení ustanovení zákona. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-stredokluky
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Účastníci zadávací řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení 
s výjimkou úhrady případných nákladů při naplnění podmínky uvedené v § 40 odst. 4 zákona. 

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 zákona. Pokud zadavatel zruší 
zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 
 
Přílohy viz „Výzva“ 
 
 
V Středoklukách dne 18.8.2020 
 
 
 
 

………………………………………… 
        Ing. Jaroslav Paznocht 
                   starosta 


