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Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 

Veřejná zakázka je podle ustanovení §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek 
v platném znění zadávána mimo režim zákona, při dodržení ustanovení §6 zákona a v souladu se 

Směrnicí obce Jíloviště 1/2021 

Identifikační údaje zadavatele 

obec Jíloviště Zadavatel 
Sídlo 
Zastoupená 
IČ 

Pražská 81, 252 02 Jíloviště 
Ing. Vladimírem Dlouhým, starostou obce 
00241334 

DIČ 
Telefon 
e-mail
IO datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

CZ00241334 
257 730 274 
obec@jiloviste.cz 
e8rbs4j 
česká spořitelna 
4309731379/0800 

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
s názvem 

,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení" 

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem zakázky je vybudování dvou hřišť s umělým povrchem a zařízením sportovišť, umístěných 
na ploše stávajícího veřejného sportoviště vč. vybudování umělého osvětlení: 

• Multifunkční hřiště a hřiště malá kopaná (SO.01 a SO.02)

• Osvětlení hřišť (SO.03)

VYMEZENÍ OBSAHU ZAKÁZKY 

Dodávka a práce jsou podrobně vymezeny v Přílohách č. 4,6 a 7. 

Multifunkční hřiště a hřiště malá kopaná (S0.01 a S0.02) 
Venkovní multifunkční hřiště umístěná na ploše veřejného sportoviště parc.č. 236/11, 241/4 k.ú 
Jíloviště. 
Multifunkční hřiště (rozměry 18x36m, plocha 648m2) je určeno pro tenis, volejbal, nohejbal a 
basketbal: 

Hřiště je po celém obvodu oploceno (výška 4m) a je přístupné dvoukřídlou brankou. Součástí oplocení 
je p'J celém obvodu odrazový mantinel do výšky 1 m. Plocha bude ohraničena betonovým obrubníkem 
prefabrikovaným obrubníkem uloženým do betonového lože. 
Definice stavebních prací: 
1. Zemní práce
2. Zakládání
3. Povrch hřiště - dodávka hrací plochy z umělého trávníku včetně lajnování pro tenis, volejbal,
nohejbal a basketbal.
Hřiště pro malou kopanou (rozměry 46x36m, plocha 1656m2) - určeno pro malou kopanou.
Hřiště je oploceno ze všech 4 stran, z toho jednu stranu tvoří oplocení multifunkčního hřiště. Hřiště je
přístupné dvoukřídlou bránou. Plocha bude ohraničena betonovým obrubníkem prefabrikovaným
obrubníkem uloženým do betonového lože.
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Definice stavebních prací: 
1. Zemní práce
2. Zakládání
3. Povrch hřiště - dodávka hrací plochy z umělého trávníku včetně lajnování pro malou kopanou

Osvětlení hřišť (SO.03) 

Osvětlení venkovní multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou. 
Bude proveden výkop pro uložení kabelu, cca 220m běžných. Dále budou provedeny výkopy pro 
základové patky 6-ti stožárů. Osazení a instalaci 6 kusů stožárů výšky 1 0m. Ovládání bude umístěno 
v samostatně stojícím uzamykatelném rozvaděči a dále bude umožněno ovládání a regulace světel 
také bezdrátově (dálkový ovladač). 

Úplným a bezvadným splněním zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání zařízení, 
provedení prací v souladu s projektovou a realizační dokumentací, platnými normami a obecně 
závaznými právními předpisy, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení dodávek, dále provedení všech činností souvisejících s úplným splněním veřejné 
zakázky. 
Zadavatel stanovuje, že neposkytuje žádné plnění v souvislosti s účastí účastníků v zadávacím řízení. 

Místo plnění zakázky 

Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k.ú. Jíloviště,parc.č. 236/11, 241/4, podrobněji v PO. 

Vymezení plnění zakázky 

Realizace stavby bude provedena podle projektové dokumentace a výkazu výměr (DZS), 

které zpracovala firma - PRINS spol. sr.o., Badeniho 5/29, Praha 6 - Hradčany, 160 00 

• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními
(např. správců sítí apod.),

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu

osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem

BOZP,
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy na řízenou skládku, včetně dokladů za

likvidaci,
• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení

stavby do původního stavu,
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v podobě tištěné a digitální v počtu

3 pare,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny

použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách a doklady o likvidaci
odpadu),

• splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
apod.), odstranění všech případných vad a nedodělků.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky 
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CPV kódy VZTAHUJÍCÍ SE k předmětu veřejné zakázky 

Multifunkční hřiště a hřiště malá kopaná (SO.01 a SO.02) 

Klasifikace předmětu veřeiné zakázkv ie vvmezena CPV kódem 
45212220-4 I Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 
45212200-8 I Stavební úoravv soortovních zařízení 

Osvětlení hřišť (SO.03) 

Klasifikace předmětu veřeiné zakázky ie vymezena CPV kódem 
I Instalace a montáž zařízení pro venkovní 

45316100-6 osvětlení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění
veřejné zakázky vyjádřená v penězích; do předpokládané hodnoty se nezahrnuje daň z přidané 
hodnoty. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta hodnota všech plnění, která mohou
vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno jinak. Zadavatel stanoví, že
očekávaná nejvyšší hodnota zakázky činí: 

5 800 000,- Kč bez DPH. 

Termíny plnění zakázky 

Předpokládané doba plnění: - zahájení - květen 2022 
- ukončení a předání - do 31.7.2022

Místo plnění bude předáno dle podmínek smlouvy. 

Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky 

Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby byla tištěná verze
nabídky předložena v jednom vyhotovení v českém jazyce a v rozsahu a pořadí dokumentů, jak 
následuje. Nabídka nesmí obsahovat jakékoli přepisy, opravy nebo symboly, které by zadavatele 
mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka 
bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána a bude dostatečným 
způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Každý účastník může v rámci výběrového 
řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí z výběrového řízení dodavatele, který 
předložil více nabídek. Doklady nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Délku záruční doby 
na stavební práce zadavatel požaduje minimálně v délce 60 měsíců. 

Pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku jsou závazné a jsou stanoveny následovně: 
a) Krycí list nabídky dle formuláře v příloze této výzvy s identifikací účastníka. Titulní list bude 

opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby účastníka. Pokud oprávněnou osobou 
účastníka není statutární orgán účastníka, musí být jako příloha titulního listu doložena plná 
moc oprávněné osoby k podpisu nabídky. 

b) Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol. 
c) Položkový rozpočet. 
d) Podrobný harmonogram realizace díla.

Podrobný harmonogram výstavby, tj. podrobné technologické členění na jednotlivé části 
výstavby bude obsahovat: 

a. časový harmonogram předmětu plnění veřejné zakázky v členění po týdnech 
b. finanční harmonogram v členění po měsících s uvedením výše finančních nákladů

realizace předmětu veřejné zakázky za jednotlivé měsíce. 
c. strukturu výrobního procesu (tj. technologickou strukturu dílčích stavebních procesů)

s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání v kalendářních dnech. 
e) Požadavky na prokázání kvalifikace: 

a. Základní kvalifikace:
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I. Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením čestného prohlá
šení o splnění základní způsobilosti analogicky dle §74 zákona. čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.
Vzor čestného prohlášení je přílohou této výzvy.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výbě
rového řízení.

b. Profesní způsobilost:
I. Splnění profesní způsobilosti prokazuje účastník výběrového řízení předložením

Výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán
Podle zvláštních právních předpisů.

li. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je: - oprávněn podnikat v
rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují - zadavatel požaduje předložení těchto dokladů o
oprávnění k podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Pokud účastník výběrového řízení dokládá splnění profesní způsobilosti výpisem z
Obchodního rejstříku, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení.
Doklady k prokázání profesní části kvalifikace předloží účastníci výběrového řízení
v prostých kopiích.

c. Technické kvalifikace:
Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů či
technických zdrojů či odborných schopností a zkušeností nezbytných
pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat
technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné
zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:
seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací provedených dodavatelem za posledních 5 let.
Minimální požadovanou úrovní seznamu stavebních prací je realizace alespoň 3

zakázek obdobného charakteru (s uvedením spojení a kontaktních osob, u kterých lze
tento údaj ověřit).
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu
zakázek vč. jejich ceny a doby jejich poskytnutí, jejichž předmětem byly:

Alespoň tři realizace stavebních prací, každá v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez
DPH, jejichž předmětem bylo vybudování sportovního (multifunkčního) hřiště s umělým 
povrchem, podepsaným statutárním zástupcem společnosti. 

Dodavatel je povinen seznam referenčních zakázek předložit ve formě čestného 
Prohlášení v přehledné tabulce, kde strukturovaně uvede u každé z těchto nejvý
znamnějších referenčních zakázek tyto údaje: identifikace zadavatele/objednatele, 
stručný popis předmětu zakázky, finanční rozsah - celkovou cenu bez DPH, dobu 
a místo provádění prací, kontaktní osobu objednatele včetně e-mailu a nebo 
telefonu na tuto osobu. 
Z předložených podkladů musí být ve vztahu k předmětné veřejné zakázce možné 
bez pochybnosti posoudit, zda se jedná o referenci, jak je definováno zadavatelem 
výše. 
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený 
dodavatelem pravdivý. 
V případě, že údaje uvedené dodavatel budou v rozporu s výsledky kontroly 
zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku dodavatele vyloučit 
z výběrového řízení. 

Zadavatel stanovil, že Účastník v rámci této zakázky je povinen určit, které práce bude plnit 
prostřednictvím poddodavatele. Poddodavatel není oprávněn realizovat dodávku a pokládku povrchů 
umělého povrch hřišť. 
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''' 
Pokud účastník bude plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele, doloží účastník oboustranně 
podepsaný dokument (např. smlouvu), z něhož bude vyplývat závazek provozovatele poskytnout 
služby, které budou v tomto závazku definované. 

Zadavatel nevyžaduje v souladu s § 85 ZZVZ předložit doklady prokazující základní způsobilost podle 
§ 74 a profesní způsobilost podle§ 77 u jeho poddodavatelů.
Ve smyslu ustanovení§ 105 odst. 3) a 4) ZZVZ u veřejných zakázek na služby a stavební práce, které 
mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele (tj. přímo v místě plnění), je vybraný 
dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto služeb, a to nejpozději 
do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. 
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné 
zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Pokud 
někteří poddodavatelé nedosáhnou 10% objemu dodávek, uvede uchazeč v nabídce tuto skutečnost 
se jmenovitým uvedením těch poddodavatelů, kterých se to týká. 

f) Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí
osobě (na plnou výši nabídkové ceny) - předloží vybraný dodavatel před podpisem SoD.

g) Návrh smlouvy o dílo je závazný a tvoří přílohu této výzvy .. Dodavatel smí v návrhu smlouvy
pouze doplnit modře psaný a žlutě ohraničený text: [BUDE DOPLNĚNO]. Návrh smlouvy pak
bude podepsaný dodavatelem či osobou zmocněnou k takovému úkonu, přičemž originál
příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

h) Nosič CD nebo DVD s digitální podobou cenové položkové nabídky (formát *xls),
harmonogramu realizace díla (formát *doc nebo *xls) a návrhu smlouvy o dílo (formát *doc).

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídkové ceny 

Nabídka a její obsah musí plně respektovat ustanovení českých obecně závazných právních předpisů. 
Dále podmínky případně přidělené dotace - NSA21 - Regiony 2021 (poskytovatel Národní sportovní 
agentura). 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a obsahovat níže definované položky zakomponované 
do celého svazku nabídky. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být 
účastník vyzván k jejímu vysvětlení nebo objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 
nebo vysvětlení dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, a to v přiměřené lhůtě. 
Vysvětlením nebo objasněním nabídek nesmí být změněna nabídková cena a / nebo údaje a 
informace, které jsou předmětem hodnocení. 

Způsob a forma zpracování a podání nabídky 

Nabídky Zadavatel požaduje podat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 
vhodne-uverejneni.cz dostupného na webové adrese: 

http s ://www. vhod ne-uverej neni .cz/profil/obec-j iloviste 

K podání nabídky nebo další komunikaci se zadavatelem je nutno se registrovat na portálu vhodne
uverejne.cz dostupného na www.vhodne-uverejneni.cz. 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že registrace je vícestupňový krok a že registrace není možná 
během jednoho dne. 

Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídka a její obsah musí plně respektovat ustanovení českých obecně závazných právních předpisů. 

Nabídka musí být podepsána. 
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Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být účastník vyzván k jejímu vysvětlení 
nebo objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů nebo vysvětlení dalších nebo 
chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, a to v přiměřené lhůtě. Vysvětlením nebo 
objasněním nabídek nesmí být změněna nabídková cena a / nebo údaje a informace, které jsou 
předmětem hodnocení 

Nabídková cena bude uvedena v členění - nabídková cena v Kč bez DPH, samostatně DPH (sazba 
DPH v zákonné výši) a nabídková cena v Kč celkem včetně DPH za: 

Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení 

Cena bude uvedena v členění podle poskytnutého výkazu výměr a projektové dokumentace. 
Nabídková cena rovněž obsahuje veškeré náklady - mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele i zejména 
náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu 
výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho 
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, 
dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného 
skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 
náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv 
další výdaje nutné k řádné realizaci díla. 

Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření 
smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. V ceně budou 
obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je 
možné případně překročit pouze po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Účastník tuto nabídkovou 
cenu ve výše uvedeném členění doplní rovněž v návrhu smlouvy, který je ve své nabídce povinen 
předložit. 

Platební podmínky 

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě 
vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu skutečně provedených prací a dodávek. 

Splatnost vystavených faktur bude činit 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. Zálohu 
zadavatel neposkytuje. Faktura - daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít 
odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět vybranému účastníku 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a přílohami, na které se odkazuje. 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 
4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě písemné žádosti doručené ve 
stanovené lhůtě zadavatel odešle vysvětlení k zadávací dokumentaci (případně související 
dokumenty) nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení požadavku. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro 
doručení odpovědí na žádosti o vysvětlení k zadávací dokumentaci bude pro poskytnutí informací 
využito pouze elektronických prostředků (portál zadavatele), přičemž žádosti mohou být doručeny 
kontaktní osobě zadavatele Jana Malá na e-mail: mala@jiloviste.cz Vysvětlení zadávacích podmínek, 
včetně přesného znění požadavku, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení 
výzvy. 
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''' 
Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se uskuteční nejpozději 5prac. dnů před skončením lhůty pro podání nabídek 

a to dne 25.4.2022, v 10,00 hod 

Místo: Obec Jíloviště 

Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

V rámci této prohlídky nebudou poskytovány žádné odpovědi, případné dotazy je nutno předat 
zadavateli pouze písemně dle postupu definovaného v čl. XVI. této ZD. 

Datum, čas a způsob pro podání nabídek 

Nabídky Zadavatel požaduje podat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 
vhodne-uverejneni.cz dostupného na webové adrese: 

http s ://www. vhod ne-uverej nen i. cz/profil/obec-jiloviste 

Nabídky musí být doručené nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek tj. 

do 2.5.2022 do 14 hod. 

V souladu s § 109 odst. 1 Zákona proběhne zpřístupnění nabídek po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
Nabídky doručené nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek budou zpřístupněny 

Poskytování zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě na svém profilu zadavatele na této 
adrese: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste 
Náklady na účast nejsou stanoveny, veškeré související náklady s vypracováním nabídky nese 
účastník. 

Vysvětlení zadávací dokumentace nebo dodatečné informace k předmětu zakázky 

Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i 
bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele. 

Provede-li zadavatel (prostřednictvím vysvětlení) úpravy zadávací dokumentace, přiměřeně prodlouží 
lhGtu pro podání nabídek podle povahy provedené úpravy, a to na profilu zadavatele. 

Dotazy k zadávací dokumentaci je Účastník povinen doručit zadavateli výhradně v písemné podobě a 
to ve lhůtě dle ZZVZ. 

Dotazy k zadávací dokumentaci či samotné realizaci lze podávat zadavateli výhradně písemnou formu 
(zadavatel nebude brát do úvahy dotazy položené telefonicky). Dotazy zaslané elektronickými 
prostředky musí mít takovou formu, aby u nich mohl být přesně určen čas a datum doručení a to: 

- prostřednictvím systému pro podávání nabídek, nebo

- do datové schránky zadavatele nebo administrátora.
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''' 
Podal-li Účastník žádost o dodatečné informace, doručí Zadavatel písemně dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti účastníka. Tato upřesnění uveřejní na profilu 
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste a zároveň rozešle všem známým 
účastníkům VŘ. 

Obchodní podmínky a Návrh smlouvy 

Zadavatel stanovil závazný návrh smlouvy, viz Příloha č.3 této ZD. 
Návrh smlouvy v nabídce 

Účastník je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, který bude ze strany účastníka podepsán. 

Způsob hodnocení nabídek 

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - váha 100% 
V rámci tohoto kritéria hodnocení účastník výběrového řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za 
celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku toho 
účastníka výběrového řízení, jehož nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti celkovým 
nabídkovým cenám nabízených ostatními účastníky výběrového řízení. Nejlépe bude hodnocena 
nejnižší celková nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková 
cena v Kč bez DPH. 

Další podmínky soutěže, ostatní informace 

Podáním nabídky uvedené ve výzvě přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně 
všech příloh a dodatků. Předpokládá se, že účastník pečlivě prostuduje všechny pokyny, přílohy, 
termíny a specifikace obsažené ve výzvě a bude se jimi řídit. 
Zadavatel sdělí všem účastníkům výsledek hodnoticí komise písemně do 15 dnů po jejím 
vyhodnocení. Zadavatel si vyhrazuje: 

• právo odmítnout všechny předložené nabídky,
• zrušit zadávací řízení kdykoli v jejím průběhu bez uvedení důvodu,
• nevracet podané nabídky,
• prověřit údaje uvedené v nabídce,
• vyloučit ze soutěže účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě,
• vyžádat si od účastníka písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené účastníkem

v nabídce,
• v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné zakázky doplnit,

upravit nebo upřesnit, případně zrušit výzvu - tyto dokumenty se považují za doručené všem
dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,

• oznámit uveřejněním na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení účastníka a oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky, v takovém případě se tyto dokumenty považují za doručené
všem dotčeným účastníků okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,

• vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,

• realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory z prostředků MMR ČR -
Podpora obnovy a rozvoje venkova „Obnova místních komunikací". Neposkytnutí této finanční
podpory objednateli je rozvazovací podmínkou smlouvy, nerozhodne-.li se zadavatel
spolufinancovat předmět díla z jiných zdrojů,

• informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy vymezují závazné požadavky
zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník výběrového řízení povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této
výzvě bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může mít za následek
vyloučení účastníka výběrového řízení z účasti ve výběrovém řízení
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''' 
Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem. Výběrem 
nejvhodnější nabídky účastníku nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě 
o realizaci tohoto díla a upřesnit její konečné znění.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly
v souvislosti s účastí v soutěži. 
Účastníkem uvedené skutečnosti k prokázání kvalifikace a dalších podmínek plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu jsou považovány za důvěrné a zadavatel je může využít pouze pro účel posouzení 
a hodnocení nabídek, pro kterou byly doloženy. Za důvěrné se nepovažují údaje, které komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek uvede ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 

Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a přílohami. Dokumentaci tvoří: 
• Tento text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
• Příloha č. 01 - Krycí list nabídky
• Příloha č. 02 - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
• Příloha č. 03 - Smlouva o dílo
• Příloha č. 04 - Technické podklady- Projektová dokumentace DZS
• Příloha č. 05 - Slepý výkaz výměr

V Jílovišti, dne 21.4.2022 

9/9 

za zástupce zadavatele 
Ing. Vladimír Dlouhý 
starosta Jíloviště 

Ing. Vladimír 

Dlouhý 
Digitálně podepsal 

Ing. Vladimír Dlouhý 

Datum: 2022.04.21 
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