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OBEC STŘEDOKLUKY 

 

V  Ý  Z  V  A 

k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávky, služby a s nimi související stavební práce  

zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel tímto podle § 53 odst. 1 ZZVZ vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na podlimitní 

veřejnou zakázku na dodávky, služby a s nimi související stavební práce s názvem: 

„Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Středokluky“ 

CPV 45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic 

CPV  31500000-1 - Elektrické zdroje světla a svítidla 

 

a stanovuje níže specifikované podmínky pro zpracováni nabídky: 
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Preambule 

Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ na veřejnou zakázku na dodávky, služby a s nimi 

související stavební práce. Výzva uveřejněná na profilu zadavatele spolu s podmínkami pro zpracování nabídky a 

obchodními podmínkami zpracovanými ve formě návrhu smlouvy obsahuje veškeré zadávací podmínky nezbytné 

ke zpracování a předložení nabídek na zadávanou veřejnou zakázku. 

Při zadávání podlimitní veřejné zakázky je zadavatel povinen použít ustanovení ZZVZ. Práva a povinnosti či podmínky 

v této dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací a ZZVZ, platí vždy 

přednostně ustanovení ZZVZ. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací 

podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. 

Zadavatel zpracoval zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných 

zakázek s cílem zajistit hospodárné zadání veřejné zakázky při dodržení zásad uvedených v § 6 odst. 1 ZZVZ, tj. 

transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 

požadavků zadavatele, nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. 

Účastník zadávacího řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v 

zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem, zejména ZZVZ.  

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, 

příp. na obchodní firmu, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu atd., vše ve smyslu ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ, tak se dle ustanovení § 89 odst. 6 ZZVZ má za 

to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto 

případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení. 

Zadávací dokumentace je uveřejněna dálkovým a neomezeným přístupem 24 hodin denně na profilu zadavatele. 

1. Informace o zadavateli 

1.1. Základní údaje 

Zadavatel:  Obec Středokluky 

typ zadavatele:  územně samosprávní celek 

se sídlem:  Středokluky, Lidická 61, PSČ 252 68 

IČO:   002 41 695 

zastoupené:  Ing. Jaroslav Paznocht, starosta  

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

Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Paznocht, starosta 

Telefon: +420 725 519 675 

E-mail: obec@stredokluky.cz 

 

 

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-stredokluky
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2. Předmět plnění zakázky 

2.1. Vymezení plnění zakázky  

Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel v obci Středokluky. Podrobnosti předmětu plnění obsahuje 

„Technická dokumentace“, která tvoří Přílohu č. 1 těchto podmínek pro zpracovaní nabídky (dále jen „PPZN“) a 

která rovněž obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel, 

řídícího systému a dokumentaci k rozsahu zakázky. Při zpracování nabídky jsou dodavatelé povinni postupovat 

podle přílohy č. 6 těchto PPZN (Podklady pro světelné výpočty), přílohy č. 7 těchto PPZN (Specifikace svítidel) a 

rovněž se řídit Přílohou č. 8 těchto PPZN (Standard V|O). Při podání nabídky jsou dodavatelé povinni nacenit 

Slepý rozpočet – soupis položek tvořících předmět plnění veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 4 těchto PPZN. 

Předmět plnění zadavatel definoval rovněž v obchodních podmínkách zpracovaných ve formě návrhu smlouvy, 

které tvoří přílohu č. 5 těchto PPZN. 

Technickými podmínkami se pro účely zadání této veřejné zakázky rozumí ve smyslu § 36 odst. 1 ve spojení § 89 

odst. 1 ZZVZ vymezení požadavků na vlastnosti předmětu veřejné zakázky na dodávky, služby a s nimi související 

stavební práce, které jednoznačně vyjadřují účel využití předmětu plnění. Dodaný předmět veřejné zakázky musí 

být vyroben z materiálů, které nebudou mít negativní vliv/dopad na kvalitu životního prostředí, přičemž 

kompletní dodávka musí splňovat požadavky obecně platných právních předpisů. 

2.2. Světelně technické výpočty 

Součástí nabídky musí být provedení světelné technických výpočtů podle požadavků uvedených v ČSN EN 13201. 

Pro porovnání účastníci dodají světelně technický výpočet prokazující efektivní využití světelného toku svítidel v 

tištěné i elektronické podobě (viz. příloha č. 6 PPZN) pro celý seznam řešených osvětlovaných ploch. 

Aby bylo možné navržená řešení porovnat s požadavky příslušných státních norem, budou zadavatelem 

(hodnotící komisí) výpočty pro komunikace zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu 

(DIALux evo). Jako nezbytně nutnou součást výpočtů je nutné dodat světelně technické parametry svítidel v 

datovém formátu LDT (eulumdata – světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami) i v tištené podobě – 

prostřednictvím elektronického nástroje. Po výměně svítidel bude zadavatelem zadáno odborné firmě provedení 

autorizovaného měření osvětlenosti/jasů komunikací pro ověření normativních hodnot v souladu s ČSN EN 

13201. 

2.3. Technické požadavky na svítidla 

Účastník předloží v nabídce vyplněnou přílohu č. 7 PPZN – Specifikace svítidel, při splnění Přílohy č. 8 PPZN - 

Standard VO obce Středokluky.  Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu hodnocení nabídek vyžádat od účastníka 

zadávacího řízení předložení vzorku navrhovaného svítidla, jehož parametry (např. vyzařovací křivka, světelný 

tok, index podání barev – Ra, příkon atd.) mohou být zadavatelem zkontrolovány ve fotometrické laboratoři. 

Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího 

řízení budou považovány za správné nelze se proti nim odvolávat. Pokud bude účastník vyzván k předložení 

nabízeného svítidla (svítidel) musí být toto svítidlo (svítidla) zadavateli doručeno do 5 pracovních dní od doručení 

písemné výzvy zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje, popř. datovou schránkou. Zadavatel si 

vyhrazuje právo požádat i pouze o 1 x silniční či parkové (pro památkové zóny) svítidlo.  

2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 2 500 000, - Kč bez DPH, přičemž při jejím stanovení do 

ní zadavatel zahrnul i předpokládané náklady na zajištění servisu v záruční době. 
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2.5. Prohlídka místa plnění a vysvětlení zadávací dokumentace 

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění, kdy je místo 

plnění veřejně dostupné. 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, 

uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Pokud o 

vysvětlení zadávací dokumentace písemně (výhradně elektronicky, viz § 211 odst. 3 ZZVZ) požádá 

dodavatel/účastník zadávacího řízení, zadavatel vysvětlení odešle dotazujícímu se dodavateli včetně přesného 

znění žádosti bez identifikace dodavatele a současně je uveřejní na svém profilu. 

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 

pracovní dny před koncem lhůty, ve které je zadavateli umožněno uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace, 

tedy 7 (4+3) pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. 

Žádost musí být doručena na adresu osoby zastupující zadavatele – viz výše čl. 1.1. Zadavatel nebude akceptovat 

žádosti sdělené telefonicky. 

3. Doba a místo plnění zakázky 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: konec června 2021  

Termín dodání předmětu plnění: do 31. 10. 2021 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy reflektuje předpoklad zadavatel s ohledem na zákonné lhůty zadávacího 

řízení. Termín uzavření smlouvy je orientační a může být posunut v závislosti na ukončení zadávacího řízení. 

Místem plnění je území Obce Středokluky. 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů 

4.1. Obecně 

Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění:  

- základní způsobilosti (§ 74 ZZVZ) 

- profesní způsobilosti (§ 77 ZZVZ) 

- technickou kvalifikaci (§ 79 ZZVZ) 

Podle § 53 odst. 4 ZZVZ základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ je 

dodavatel povinen prokázat nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení doklady o kvalifikaci předkládají 

dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (viz příloha č. 9 PPZN) nebo 

jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu zadávacího 

řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými dodavatelé prokazovali svou 

kvalifikaci.  

Vybraného dodavatele ve smyslu s ust. § 122 odst 3 písm. a) ZZVZ požádá zadavatel o předložení originálů 

nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými prokazoval svou kvalifikaci, a to před uzavřením smlouvy, 

pokud nebyly doklady již součástí nabídky, a to v elektronické podobě. Dokumenty budou opatřeny 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
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vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti zadavatel uvádí, 

že u dokumentů/dokladů, 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, jehož 

prostřednictvím je podávána nabídka a následně jsou dodavatelem předkládány zadavatelem vyžádané originály 

či ověřené kopie, 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 § 45 odst. 3 ZZVZ doklady k prokázání kvalifikace vyžadované zadavatelem předkládá dodavatel podle 

právního řádu ČR. Tyto doklady mohou být nahrazeny i ekvivalentními doklady podle právního řádu země, ve 

které se vydávají, přičemž z dokladu musí vyplývat splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem. K 

zahraničním dokladům v cizím jazyce musí být připojen i jejich překlad do ČJ (prostý pracovní překlad). V případě 

pochybností o jeho správnosti si zadavatel může od účastníka zadávacího řízení vyžádat doložení překladu 

ověřeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce 

se předkládají v nabídce bez překladu. Uvedený postup se týká nejen dokladů předkládaných k prokázání 

kvalifikace, ale i jakýchkoliv dokladů předkládaných dodavateli dle požadavků zadavatele stanovených v 

zadávacích podmínkách. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 

systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje 

neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a 

vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů bude zadavatelem posouzeno podle 

§ 228 odst. 1 až 3 ZZVZ. Prokazování kvalifikace certifikátem vydaným v rámci schváleného systému 

certifikovaných dodavatelů bude zadavatelem posouzeno podle § 234 odst. 1 až 3 ZZVZ. 

V případě, že byla kvalifikace získaná v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve 

které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost 

podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Pokud jde o jiné kvalifikační předpoklady požadované 

zadavatelem, prokazují je dodavatelé podávající společnou nabídku společně.  

V případě, že má být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a dodavatelé za tímto účelem podají 

společnou nabídku, požaduje zadavatel ve smyslu § 37 odst. 4 ZZVZ, aby v případě, že jejich společná nabídka 

bude vybrána jako nejvýhodnější, předložili zadavateli před podpisem kupní smlouvy originál nebo úředně 

ověřenou kopii společenské smlouvy o založení společnosti bez právní subjektivity („speciál purpose vehicle“), 

uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze které 

vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv 

právních vztahů vzniklých v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po 

celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž 

zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s 

poskytováním plnění předmětu veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky 

poskytovat každý z dodavatelů.   
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Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle 

§ 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem, prostřednictvím jiných osob.  Dodavatel je v takovém případě 

povinen předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 

věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že písemný závazek musí být formulován dostatečně a určitě, musí z něj být 

zřejmé, jaké konkrétní plnění či jaké konkrétní věci či práva budou jinou osobou poskytnuty a rovněž to, zda toto 

plnění (nebo případně věci či práva) odpovídá rozsahu, v jakém kvalifikaci jiná osoba prokazuje (nebude 

dostačující, pokud obsahem závazku bude pouze zopakování textu obsaženého v ust. § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ 

nebo závazek poskytnout kvalifikaci pro účely zadávacího řízení nebo veřejné zakázky). 

4.2. Základní způsobilost 

Dle § 74 ZZVZ je způsobilým dodavatelem ten: 

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

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 

země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

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

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele. 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti doklady uvedenými v § 75 ZZVZ předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v 

obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická 

osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 

musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat  

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
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Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v 

§ 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 

Za bezdlužnost účastníka zadávacího řízení dle výše uvedených bodů je podle ZZVZ považován i stav, kdy má 

účastník se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnutý splátkový kalendář. 

Nezpůsobilým je účastník pouze v případě splatných nedoplatků. 

 

4.3. Profesní způsobilost 

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve smyslu § 77 ZZVZ předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje, 

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na: 

a. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, nebo 

b. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení 

c) Podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ dále zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval oprávněním k 

montáži, opravám a revizím elektrických zařízení vydané subjektem státního odborného dozoru, kdy 

k prokázání této části profesní způsobilosti předloží doklad o odborné způsobilosti 

4.4. Technická kvalifikace 

Podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje doložení „Seznamu významných dodávek“, a to ve formě 

podepsaného čestného prohlášení dodavatele, prokazující poskytnutí obdobných dodávek za poslední 3 roky 

před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. V 

souladu se zásadou přiměřenosti a ve smyslu § 73 odst. 6 ZZVZ zadavatel stanoví, že seznam musí obsahovat 

alespoň 3 významné dodávky s obdobným předmětem plnění o min. finančním objemu 2 mil. Kč bez DPH každé 

z nich. Za obdobnou dodávku zadavatel považuje dodávky a montáž veřejného osvětlení v intravilánu obce. 

 

Podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ zadavatel požaduje doložení technických popisů svítidel určených k dodání, ze 

kterých bude zadavatel mít možnost ověřit splnění technických parametrů jednotlivých segmentů dodávky, 

které stanovil v dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace, viz § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ. 

 

Podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ zadavatel požaduje doložení dokladů prokazujících shodu u těch částí dodávky, 

u kterých to zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy vyžadují. 

 

V souladu s ust. § 39 odst. 5 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo ověřit věrohodnost dodavatelem poskytnutých 

údajů, a to např. z veřejně dostupných databází, u dřívějších objednatelů apod. V zájmu transparentnosti 

zadávacího řízení o každém provedeném ověření věrohodnosti poskytnutých údajů provede zadavatel písemný 

záznam, který se stane součástí dokumentace zadávacího řízení.  
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4.5. Další požadavky zadavatele k prokazování kvalifikace 

V souladu s ust. § 53 odst. 4 větou první ve spojení s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby v 

případě, že dodavatel předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část prostřednictvím poddodavatele/-ů, 

předložil v nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky 

bude každý z poddodavatelů plnit. K tomu lze využít přílohu č. 3 - Seznam poddodavatelů. Pokud dodavatel 

nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží čestné prohlášení o tom, že poddodavatele nevyužije. 

Podle § 107 odst. 4 ZZVZ dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle § 107 odst. 5 ZZVZ zadavatel 

vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo 

podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím 

řízení prokazuje kvalifikaci. 

5. Obchodní podmínky 

5.1. Návrh smlouvy 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá pod přílohou č. 5 obchodní podmínky zpracované podle 

§ 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve formě závazného návrhu kupní smlouvy. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní údaje 

nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a popřípadě další údaje a 

podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace a takto doplněný návrh smlouvy předloží jako svůj 

návrh smlouvy na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky. 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího 

řízení obchodní podmínky v plném rozsahu akceptovali, návrh nesmí obsahovat jiná než zadavatelem stanovená 

ustanovení. V případě, že dodavatel návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných 

údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.  

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou 

příslušně zmocněnou; kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele. Předložení 

nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka dodavatele se tak stává 

neúplnou a zadavatel ji vyřadí z posuzování a hodnocení. 

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této 

zadávací dokumentaci. 

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě 

v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem dle § 54 odst. 5 ZZVZ, viz čl. 2.5 PPZN. 

5.2. Další obchodní podmínky 

Veškeré platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. 

Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy doloží zadavateli při podpisu smlouvy kopii pojistné smlouvy pro 

případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou třetí 

osobě v minimální výši 3 mil. Kč, přičemž spoluúčast dodavatele může být max. 10 %. Nepředložení tohoto 

dokladu (kopie pojistné smlouvy) je důvodem k neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. V průběhu 

realizace plnění předmětu VZ je zadavatel kdykoliv oprávněn požádat dodavatele/prodávajícího o předložení 

listinného originálu či ověřené kopie pojistné smlouvy. Nesplnění požadavku zadavatele bude považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 
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5.3. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění kompletního předmětu veřejné 
zakázky. Účastníci zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu se zadávací 
dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídková cena 
musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, včetně všech 
nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v 
daném oboru až do konce platnosti uzavřené smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 
koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy. Nabídková cena i dílčí ceny podle oceněných 
soupisů budou uvedeny v české měně v požadovaném členění.  

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění dle kupní smlouvy: 
     a) Celková nabídková cena bez DPH 
     b) DPH z nabídkové ceny 
     c) Celková nabídková cena včetně DPH 

Pro hodnocení nabídek je rozhodující celková nabídnutá cena bez DPH uvedená v návrhu kupní smlouvy. 

Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá dodavatel. 
Prokáže-li se v budoucnu, že dodavatel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré 
takto vzniklé náklady dodavatel a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna. 

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

6.1. Způsob podání nabídky a forma nabídky 

Každý dodavatel může předložit pouze jednu nabídku a současně nesmí být osobou, prostřednictvím které 
jiný účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, resp. část způsobilosti či kvalifikace. Porušení tohoto 
ustanovení je důvodem k vyřazení nabídek podaných tímto dodavatelem. Variantní podání nabídek není 
možné. Dodavatel není oprávněn v nabídce podmínit plnění předmětu veřejné zakázky jím navrhovanými 
podmínkami. Nabídka musí být doručena ve stanovené lhůtě a musí být autentická. 

Nabídku je dodavatel povinen podat pouze v elektronické podobě v souladu se zadávacími podmínkami. 
Dodavatel je oprávněn podat nabídku pouze na celý předmět veřejné zakázky. Nabídka bude zpracována v 
českém případně slovenském jazyce. Nabídky musejí být podány prostřednictvím elektronického nástroje 
zadavatele dostupného na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-stredokluky.  

Podrobné informace o elektronickém nástroji nalezne dodavatel na internetové adrese https://www.vhodne-
uverejneni.cz/, zejména v Uživatelská příručka pro dodavatele a Manuál k použití elektronického podpisu. Pro 
účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel 
dodavatelům podávat nabídky ve formátu *.pdf, *.doc či obdobném (textové části nabídky, doklady) a *.xls či 
obdobném. Je možné použít kompresi v ZIP archivu. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podání nabídky ve 
lhůtě pro podání nabídek je jeho odpovědností. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří hodlají podat 
nabídku, aby ji podali v dostatečném časovém předstihu.  

Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje účastníka, že registrace není 
okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému.  

Elektronická nabídka se sama zašifruje certifikátem pro zašifrování nabídky, který je vložen v systému. 
Zadavatel upozorňuje účastníky, aby nabídky sami nešifrovali. Nabídka účastníka zašifrovaná nesprávným 
certifikátem bude považována za nabídku, která nebyla podána a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude 
přihlížet dle § 28 odst. 2 ZZVZ. 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, 
osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka na základě plné moci, 
kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci 
daného zadávacího řízení. 

 

http://upice.profilzadavatele.cz/
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6.2. Obsah nabídky 

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 ZZVZ. 

Doporučení na jednotné uspořádání nabídky  

Zadavatel doporučuje, aby listy v elektronicky podané nabídce byly řazeny dále uvedeným způsobem, vč. 
postupnou a nepřerušovanou řadou číslování jednotlivých listů nabídky počínaje č. 1:  

• krycí list nabídky  

• obsah nabídky  

• doklady ke kvalifikaci 

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

• návrh kupní smlouvy 

• naceněná tabulka dodávek 

• formulář s uvedením poddodavatelů 

• ČP o splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů 

• prohlášení dodavatele 

Výčet dokumentů obsažený v tomto článku 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. 

7. Způsob, lhůta a místo pro podání nabídek 

Místo:  Obec Středokluky 

Lidická 61, 252 68 Středokluky 

Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Paznocht, starosta 

Telefon: +420 725 519 675 

E-mail: obec@stredokluky.cz 

Nabídky musí být podány pouze v elektronické podobě a doručeny prostřednictvím elektronického nástroje 

zadavatele, způsobem a formou uvedenými v bodě 6 – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, a to 

nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek. 

Nabídky musí být podány nejpozději 23. 6. 2021 v 10.00 hod. 

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávacích 

podmínkách, nepovažuje se podle § 28 odst. 2 ZZVZ nabídka za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní 

nepřihlíží. 

Zpřístupnění obsahu nabídek v elektronické podobě (otevírání nabídek) bude provedeno v souladu s § 109 ZZVZ 

neprodleně po uplynutí lhůty pro jejich předložení, tzn. 23. 6. 2021 v 10.01 hod.. Vzhledem k elektronickému 

podání nabídek a elektronickému odtajnění obsahu (otevírání) podaných nabídek proběhne otevírání nabídek 

bez přítomnosti zástupců účastníků zadávacího řízení. 

mailto:obec@stredokluky.cz
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Podle § 40 ZZVZ zadavatel stanoví zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení 

nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. 

Zadávací lhůtu stanovil zadavatel v délce 90 dnů. Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je 

svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy, nejvíce však dalších 30 dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec 

lhůty pro podání nabídek. Běh zadávací lhůty a úkony zadavatele učiněné v průběhu zadávací lhůty se řídí ust. § 

40 ZZVZ. 

8. Kritéria pro hodnocení nabídek 

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 ZZVZ hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. 

Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková 

nabídková cena bez DPH. Rozumí se cena, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální 

hodnotu.  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci předmětu zakázky. 

V rámci hodnocení nabídek zadavatel (komise) posoudí i výši nabídkových cen ve smyslu § 113 ZZVZ ve vztahu k 

předmětu veřejné zakázky. Podle § 113 odst. 2 písm. b) ZZVZ zadavatel stanoví, že za mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu bude považována nabídková cena, jejíž výše bude nižší než 70 % průměru nabídkových cen 

všech účastníků zadávacího řízení bez započtení hodnocené nabídky. 

9. Další podmínky výběrového řízení a upřesňující požadavky zadavatele 

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

dodavatelé sami. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ. Zadavatel 

si dále vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek. 

V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ bude vybraný dodavatel povinen 

zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým případným poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a 

to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele/kupujícího za konkrétní plnění. Vybraný 

dodavatel bude rovněž povinen při realizaci předmětu veřejné zakázky dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území 

ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a ostatní 

platné právní předpisy (podrobnosti obsahuje návrh Kupní smlouvy). 

Zadavatel stanoví následující další podmínky a předpoklady pro plnění VZ: 

• varianty nejsou přípustné; 

• podle § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí 

údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence 

skutečných majitelů podle téhož zákona. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím 

řízení; 

o zadavatel výslovně upozorňuje, že podle § 122 odst. 7 písm. a) ZZVZ ve znění účinném od 1. 6. 

2021, zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, jde-li o českou právnickou osobu, která má 

skutečného majitele, pokud nebylo možné podle odstavce 4 zjistit údaje o skutečném majiteli 

z evidence skutečných majitelů; 

o v souladu s § 48 odst. 9 ZZVZ zadavatel u vybraného dodavatele, který je akciovou společností 

nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, ověří naplnění důvodů pro vyloučení 
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podle § 48 odst. 7 ZZVZ, 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; 

o 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). 

Dodavatel v nabídce výslovně uvede ve formě podepsaného prohlášení, že souhlasí se zveřejněním všech 

náležitostí případného smluvního vztahu vč. samotné smlouvy a též, že souhlasí se zveřejněním výsledků 

výběrového řízení na internetových stránkách zadavatele, případně v registru smluv. Uchazeč může využít vzor 

prohlášení obsažený v příloze č. 11 – Prohlášení dodavatele. 

V souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a 

oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za 

doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. 

10. Přílohy 

Příloha č. 1: Technická dokumentace  

Příloha č. 2: Krycí list nabídky a nabídkové ceny 

Příloha č. 3: Formulář pro uvedení poddodavatelů 

Příloha č. 4: Soupis položek (slepý rozpočet) 

Příloha č. 5: Obchodní podmínky – závazný vzor kupní smlouvy 

Příloha č. 6: Podklady pro světelné výpočty 

Příloha č. 7: Specifikace svítidel 

Příloha č. 8: Standard VO 

Příloha č. 9:  Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 

Příloha č. 10: Vzor čestného prohlášení ke splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů 

Příloha č. 11: Prohlášení dodavatele 

 

Ve Středoklukách dne 7. 6. 2021 

 

Obec Středokluky 

Ing. Jaroslav Paznocht, starosta v.r.  


