
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona (dále jen „veřejná 
zakázka"). Veřejná zakázka se tak dle § 31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další 
postupy tohoto zadávacího řízení nejsou stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá 
zákonná ustanovení v tomto dokumentu jsou použita pouze analogicky 

 

Název veřejné zakázky:  
„Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a 

Alešova“ 

Druh zadávacího řízení: VZMR (otevřená výzva) (ZZVZ) 

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 

Zadavatel: Město Veltrusy 

Sídlo zadavatele: Palackého 9, 277 46 Veltrusy 

IČO: 00237272 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Filip Volák, starosta města 

Profil zadavatele (přístup k zadávací 
dokumentaci) 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9cc0865f-
80cc-458e-869b-24ef4e80172e  

 
Zadavatel se nechává při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností 

OTIDEA avz s.r.o., IČ: 04682378, se sídlem Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha 8. Účastníci jsou povinni 

veškeré dokumenty související s daným zadávacím řízení směřovat na společnost OTIDEA avz s.r.o. (vyjma 

podání nabídek) 

Telefon: +420 734 734 512 

Email: jakub.kubicek@otidea.cz 

 
Jiné osoby podílející se na tvorbě zadávací dokumentace: 

• Společnost OTIDEA avz s.r.o., IČ: 04682378 – zpracování zadávací dokumentace vyjma technických 
podmínek, smluvních podmínek a způsobu stanovení nabídkové ceny  
 

• Ing. Ivan Lipovský Csc., Kralupy nad Vltavou - zpracování upraveného rozsahu díla a dílčího rozpočtu  
 

• Ing. arch. Jiří Hánl, Všestudy 277 46 – zpracování projektové dokumentace 

 

 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9cc0865f-80cc-458e-869b-24ef4e80172e
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9cc0865f-80cc-458e-869b-24ef4e80172e
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1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

1.1.  Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položkám: 

• 45000000-7   -  Stavební práce 

• 45233100-0   - Stavební úpravy pro komunikace 

• 45233140-2   - Práce na stavbě silnic 

1.2  Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova. 

Veřejná zakázka se týká rekonstrukcí dvou staveb, které mají vlastní stavební povolení. Bližší 
specifikace zakázky vychází z Projektové dokumentace každé stavby a popisu s rozpočtem částí 
staveb, které budou realizovány: 

a) stavba „Veltrusy – Revitalizace městského centra + zklidnění dopravy, p. č. 1064/1, 1064/11, ul. 
Alešova“ – Projektová dokumentace, Technická zpráva a Rozpočet realizované části jsou 
uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace 

b) stavba „Veltrusy – Revitalizace městského centra + zklidnění dopravy, p. č. 1151/1, 1064/2, 
1064/4, 1064/8, 1064/16, 1094/2, st. 55/1, ul. Třebízského x ul. Seifertova“ – Projektová 
dokumentace, Technická zpráva a Rozpočet realizované části jsou uvedeny v příloze č. 4 této 
zadávací dokumentace 

1.3 Doba plnění veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení: 5/2021 

Doba trvání stavby. Do 14 týdnů od převzetí staveniště  

Ukončení smlouvy: vydáním platného kolaudačního rozhodnutí. 

1.4 Místo plnění veřejné zakázky:  

ulice Alešova, Veltrusy (okres Mělník) 

ulice Seifertova, Veltrusy (okres Mělník) 

ulice Třebízského, Veltrusy (okres Mělník) 

1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 4.310.000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne 
v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek. 
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2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  

2.1. náležitosti veřejné zakázky 

Nabídky se podávají elektronicky do 21.04. 2021 do 10:00 hodin. Zadavatel nepřipouští listinnou 
formu. 

2.2. Elektronické podání nabídky 

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím www.e-zakazky.cz, dostupného na 

internetové adrese:www.e-zakazky.cz. Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem. 

Zadavatel upozorňuje účastníka, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem 

systému, jež má 3 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci 

nebude obsahovat veškeré požadované údaje.  

 

Elektronická nabídka se sama zašifruje certifikátem pro zašifrování nabídky, který zadavatel vložil 

do systému. Upozorňujeme účastníky, aby nabídky sami nešifrovali. Nabídka účastníka zašifrovaná 

nesprávným certifikátem bude považována za nabídku, která nebyla podána a v průběhu 

zadávacího řízení se k ní nepřihlíží dle § 28 odst. 2 zákona.  

Nabídka musí být zpracována v jednom ze zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. 
Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF. Je možné použít kompresi v ZIP 
archivu.  

2.3 Identifikační údaje 

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. 

2.4 Jazyk a návrh smlouvy 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak, a nemusí obsahovat 

návrh smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

účastníka. Povinnost zpracování nabídky v českém jazyce se nevztahuje na doklady ve 

slovenském jazyce.  

2.5 Společná nabídka 

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, 

která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího 

řízení. 

2.6 Struktura nabídky 

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře: 

 

 

a) Všeobecné údaje o účastníkovi  

Název účastníka, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního 

orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, ID datové schránky, e-mail, adresa), pověřená osoba 

http://www.e-zakazky.cz/
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zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a kontaktního emailu, 

který bude sloužit ke komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení, a profil 

společnosti.  

 

b) Krycí list nabídky 

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační 

údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena 

v členění podle zadávací dokumentace, která je předmětem hodnocení, datum a podpis osoby 

oprávněné jednat za účastníka. Účastník může použít přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.  

 

c) Kvalifikace 

Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 4 zadávací dokumentace.  

 

d) Nabídková cena 

 Nabídková cena v členění dle bodu 6 zadávací dokumentace.  

 

e)  Údaje pro účely hodnocení 

Účasník je povinen uvést daje pro účely hodnocení dle bodu 8 zadávací dokumentace.  

3. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace  

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti analogicky dle 
§ 98 zákona, resp. § 53 odst. 3 zákona. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
musí být doručena nejlépe prostřednictvím profilu zadavatele www.e-zakazky.cz případně na 
následující adresu: jakub.kubicek@otidea.cz nebo datovou schránkou společnosti OTIDEA avz 
s.r.o. ID datové schránky: jsyfw2t 

Dodavatelé jsou povinni průběžně sledovat profil zadavatele, kde jsou uveřejňovány případná 
vysvětlení zadávací dokumentace. 

4. Kvalifikace účastníků  

 4.1  Kvalifikace 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění: 

a) základní způsobilosti  

b) profesní způsobilosti  

c) technické kvalifikace 

4.2 Základní způsobilost 

Způsobilý není dodavatel, který:  

 

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

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního 

řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

 

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

nedoplatek, 

 

mailto:jakub.kubicek@otidea.cz
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c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

 

d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 

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

dodavatele. 

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením  písemného čestného prohlášení ze kterého bude patrné splnění výše uvedených 

podmínek. 

4.3 Profesní způsobilost 

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží: 
  
a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  
 
4.4   Technická kvalifikace 
 

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží seznam stavebních prací 
realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Účastník je povinen 
doložit, že disponuje min. jednou zkušeností v oblasti rekonstrukce komunikací (včetně 
kanalizace, chodníků, silnic i dopravních staveb včetně přechodů či veřejného osvětlení) 
v minimální hodnotě 3 mil. kč bez DPH. Daný kvalifikační požadavek splní účastník předložením 
čestného prohlášení včetně uvedení kontaktních údajů pro ověření reference.  

5. Technické podmínky 

5.1 Vymezení technických podmínek 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova. 

Nabízené plnění musí plně odpovídat požadavkům stanovených v obou projektových 
dokumentacích, obou položkových rozpočtů a technických zpráv, které tvoří přílohu č. 3 a 4 této 
zadávací dokumentace.  

Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, závazné, ale jsou reprezentanty 
určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace 
a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, dodavatel to 
při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje 
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní 
standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. V případě, že zadávací dokumentace obsahuje 
odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel u každého takového odkazu 
možnost nabídnout rovnocenné řešení ze strany dodavatele. 



6 
 

 6. Způsob zpracování nabídkové ceny 

6.1 Forma uvedení nabídkové ceny 

Zadavatel upozorňuje účastníky,  že se veřejná zakázka skládá ze dvou samostatných staveb, s 

vlastními položkovými rozpočty. Účastníci jsou povinni stanovit nabídkovou cenu dle položkového 

rozpočtu pro každou stavbu zvlášť podle přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace. Celková nabídková 

cena je tvořena součtem obou rozpočtů. 

 

Účastník je povinen doržet strukturu rozpočtu a ocenit veškeré položky. Žádná z položek nesmí být 

oceněna nulovou hodnotou.  

6.2 Rozsah nabídkové ceny 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a 

veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. 

7. Platební podmínky  

7.1 Vymezení platebních podmínek 

Platební podmínky jsou vymezeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5 zadávací 

dokumentace). 

8. Hodnotící kritéria  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovil, že hodnotící 

kritéria budou: 

celková nabídková cena bez DPH    váha kritéria 80 % 

zkušenosti      váha kritéria 20 % 

  

1.  Celková nabídková cena bez DPH: V rámci dílčího kritéria "Celková nabídková cena bez DPH" 

bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny za předmět plnění v Kč bez DPH, zpracované dle 

bodu 6 této zadávací dokumentace. Hodnocena bude celková cena v Kč bez DPH.  

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria nabídková cena: Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium 

„Nabídková cena“, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem poměru hodnoty 

nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce a váhy daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je 

v tomto případě nabídka s nejnižší cenou. Viz níže uvedený vzorec: 

 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =
𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎  𝐾č 𝑏𝑒𝑧 𝐷𝑃𝐻

𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦 𝑣 𝐾č 𝑏𝑒𝑧 𝐷𝑃𝐻
∗ 80 

  

Výsledný počet bodů v rámci tohoto dílčího kritéria bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

 

2. Zkušenosti: V rámci dílčího kritéria „Zkušenosti“ bude zadavatel hodnotit počet zkušeností za 

posledních 5 let  s realizací rekonstrukce komunikací (včetně kanalizace, chodníků, silnic i 

dopravních staveb včetně přechodů či veřejného osvětlení) v minimální hodnotě 3.000.000 Kč 

bez DPH za jednu akci. Pro účely hodnocení se nezapočítává zkušenost uvedená v rámci 

kvalifikačního kritéria v bodě 4.4 písm. a) zadávací dokumentace.   
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  Účastník je povinen uvést seznam svých zkušeností, z kterých bude vyplývat splnění požadavku 

dle výše uvedeného odstavce. Maximální počet zkušeností jsou 4. Pokud uvede účastník více 

než 4 zkušenosti pro účely hodnocení nebude komise na danou skutečnost reflektovat a pro 

účely hodnocení použije první 4 zkušenosti uvedené účastníkem pro účely hodnocení.  

 Každá z doložených zkušeností, která bude splňovat výše uvedené požadavky bude 

ohodnocena 5 body (max. počet bodů 20 ). 

 

 Bodové hodnoty přidělené nabídce v rámci jednotlivých dílčích kritérií se následně sečtou. 

Nabídky účastníků se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky 

s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší. Za nejvhodnější 

nabídku bude přitom považována nabídka s nejvyšším přiděleným počtem bodů. 

 

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, 

další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem 

hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka za zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel 

postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině 

či formě než zadavatel požaduje. 

9. Další požadavky 

9.1   Seznam poddodavatelů 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, 

pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý 

z poddodavatelů plnit. 

9.2  Ověření informací 

Zadavatel může ověřovat věrohodnost údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

poskytnutých účastníkem a může si je opatřovat také sám.  

9.3  Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

9.4  Právo zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky dle § 48 odst. 5 písm. d) zákona tzn. v případě, 
že se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo 
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné 
zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatele může zadavatel daného účastníka ze zadávacího řízení 
vyloučit. Jedná se zejména o uplatňované reklamace s vadným plněním, neplnění termínů, vady 
plnění, uplatnění sankcí vůči dodavateli apod. 

10. Obchodní podmínky 

10.1 Formální náležitosti 

Podepsaný návrh smlouvy nemusí být součástí nabídky. Poté, co budou splněny všechny zákonné 

podmínky pro uzavření smlouvy, bude vybraný dodavatel zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy. 

Smlouva bude uzavřena ve znění, v jakém je zveřejněna na profilu zadavatele, popř. ve znění 
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vysvětlení zadávacích podmínek, pokud takové vysvětlení změnilo nebo doplnilo ustanovení 

smlouvy.  

10.2 Vymezení obchodních podmínek 

Účastník je povinen bez výhrad přijmout závazné znění smlouvy, které tvoří přílohu č. 5 této 

zadávací dokumentace. Účastník je oprávněn upravit tento závazný návrh smlouvy pouze na 

místech k tomu zadavatelem určených. 

Seznam příloh: 

1. Krycí list 
2. Čestné prohlášení ke kvalifikaci a pro účely hodnocení 
3. Projektová dokumentace stavby „Veltrusy – Revitalizace městského centra + zklidnění 

dopravy, p. č. 1064/1, 1064/11, ul. Alešova“ včetně specifikace (TZ) a položkového 
rozpočtu realizované části  

4. Projektová dokumentace stavby „Veltrusy – Revitalizace městského centra + zklidnění 
dopravy, p. č. 1151/1, 1064/2, 1064/4, 1064/8, 1064/16, 1094/2, st. 55/1, ul. Třebízského x 
ul. Seifertova“včetně specifikace (TZ) a položkového rozpočtu realizované části  

5. Návrh smlouvy o dílo 

 
 
 
 ………………………………………………………….. 
 Mgr. Filip Volák, starosta města 


