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Zadavatel: 
 

OBEC   SUDOMĚŘICE 
696 66   Sudoměřice č.p. 322 

IČO: 00 285 331 
 

  
 
 

 
VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavení práce 

 

„Dodávka zastřešení pódia v obecním 
areálu ve Starém potoku“ 

 
 
 
 
Preambule 

Tato zadávací dokumentace je vypracována dle Vnitřní směrnice obce Sudoměřice č.1/2019 o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Zakázka není zadávána podle zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. 
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IDENTIFIKACE ZADAVATELE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 
Název zadavatele:                                                            Obec Sudoměřice 
Sídlo:                Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice  
IČO:        00285331  
DIČ:         CZ00285331 
Právní forma:       801 - Obec 
Jména osob oprávněných za zadavatele                      František Mikéska, starosta 
jednat:           
 
Kontaktní osoby:      
 
František Mikéska – starosta obce  
Telefon, fax: + 420 777 277 714 
E-mail: starosta@sobecsudomerice.cz 
 

 

 

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
1.1      Předmětem zakázky je dodávka a montáž na předem připravené základovou konstrukci (patky) 

v obecním areálu ve Starém potoku v Sudoměřicích. Rozměr přístřešku je cca 13x11 m a čistá 
(světlá)výška od podlahy pódia bude 3m.                                                                                                                                      
Zájmové území se nachází v k.ú. Sudoměřice na pozemcích p.č. 1622/3.                           
Investorem je Obec Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice. 

 
1.2     Zadavatel upozorňuje, že součástí dodávky je kompletní dodávka + montáž požadovaného dílo, 

statického výpočtu a vytvoření příslušné realizační dokumentace, návrh betonových základů 
(patek), které zadavatel zajistí sám na svůj náklad, dále nátěrů konstrukce, střechy a okapů.  

 
1.3      Příloha této výzvy včetně zadávací dokumentace jsou dostupné pouze v elektronické podobě, 

na základě žádosti.  
 

 

2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky  
CPV kódy: 45000000-7 - Stavební práce 

 

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na  720 000,- Kč bez DPH.  

 
4 Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
4.1 Předpokládaný termín provádění stavebních prací:  
 

Zahájení:  Neprodleně po vystavení objednávky. 
Ukončení: nejpozději do 30.4.2022 
 

4.2 Místo plnění je obec Sudoměřice. 
 
 

5 Požadavky na kvalifikaci 
 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu (s výjimkou 
základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku), je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel v takovém případě vyplní 
informaci o plnění subdodavatelem do Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace. 

mailto:starosta@sobecsudomerice.cz
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Platí pouze pro vybraného uchazeče: 
Prokazuje-li vybraný uchazeč část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, předloží vybraný 
uchazeč před podpisem smlouvy 

a) výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, nebo z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

 

6.1 Základní kvalifikační předpoklady 

6.1.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením dle 
vzoru uvedeným v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 

6.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii: 

6.2.1 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání 
nabídek. 

6.2.1 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění pro předměty 
podnikání: 

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

 

Pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu postačí doložit aktuální výpis 
z obchodního rejstříku, či jiné evidence prostřednictvím webu Ministerstva 
spravedlnosti ČR: www.justice.cz, ze kterého je zřejmé, že uchazeč tento kvalifikační 
předpoklad splňuje. 

6.3 Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel nepožaduje. 

 

6.4 Pravost a stáří dokladů  
 
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo 
vyžádat od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, originály nebo ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. 
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 
 

 
6 Prohlídka místa plnění 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční po dohodě na základě telefonické dohody kontaktní osobou 
– František Mikéska – starosta obce mob.: +420 777 277 714. 

 
 
 

http://www.justice.cz/
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7 Dodatečné informace  

Žádosti o dodatečné informace je nutno doručit e-mailem kontaktní osobě: František Mikéska – 
starosta obce mob.: +420 777 277 714. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 2 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, 
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zároveň budou dodatečné informace včetně 
přesného znění žádosti uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací 
dokumentace.  
 
 

8 Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a podmínek, 
za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

 
8.1 S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva – vystavena objednávka, které bude 

obsahovat všechny důležití náležitosti – cenu, limitní termín dodání, a další zákonem dané 
náležitosti.  
 
 

8.2 Platební podmínky 
 
Cena bude hrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti 
faktur je 30 dní od doručení dokladu objednateli. Platební podmínky jsou podrobněji vymezeny 
v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.  

 
9 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

 
9.1 Uchazeč (dodavatel) je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou 

v českých korunách.  
 
9.2 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci 

zakázky.  
 

 
 

10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah 
nabídky 

 
 
Z důvodu přehlednosti požaduje zadavatel, aby nabídka byla doručena úplná prostřednictvím datové 
schránky. Za úplnou nabídku se považuje, je-li je obsah následující:  

 
 
1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem 

či za uchazeče, je možné použít také elektronický podpis oprávněné osoby. 
 

2. Nabídka obsahující následující položky v jednotkových cenách: 

• D+M ocelová montáž přístřešku RAL dle dohody ……….. 1 ks 

• D+M střešní trapéz antikondenzační úprava ……………... 192 m2 

• D+M okapový systém lakovaný RAL dle dohody ………… 30 bm  
 

2.   Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 
3.    Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – postačí stažení z www.justice.cz 
 
4.     Seznam subdodavatelů, kteří budou provádět stavební práce nad 10 % z finančního objemu celé 
zakázky – uchazeč předloží do nabídky pouze v případě, že pro provádění stavebních prací bude 

http://www.justice.cz/
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využívat subdodavatele, kteří se budou na zakázce podílet z více než 10 % z celkového finančního 
objemu zakázky – pokud tento seznam doložen nebude, má zadavatel za to, že uchazeč bude 
kompletní dodávku provádět bez pomoci subdodavatelů.  

5. Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace jako plná moc apod. 

 
 
 

11 Podání nabídky 

Uchazeči podávají své nabídky elektronicky, prostřednictvím datových schránek na adresu 

zadavatele:     5fxb4vd 

 

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 29. března 2022. 

Za včasné podání nabídky odpovídá uchazeč.  

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

 
 

12 Způsob hodnocení nabídek  
 
Zadavatel stanovil základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

13 Další podmínky 
 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací podmínky, zejména technické 
podmínky, obsahovat 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, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem 
podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací se takový odkaz 
připouští, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v 
takových případech vždy výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení. 
 
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude 
hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv 
aspekty zadávacího řízení.  

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné 
zakázky. 
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14     Přílohy 

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních přepokladů 

Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů nad 10 % finančního objemu 

 

 

V Sudoměřicích dne 18. 03. 2022 

 

 

 

 

 
…………………………….. 
František Mikéska 
starosta obce 
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