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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  NAŠE  ZNAČKA  VYŘIZUJE  DOLNÍ  DUNAJOVICE  DNE 

        Hasník   29. srpna 2014 

           

           

VĚC : Výzva a zadávací podmínky k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce dle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., v pl. znění na akci: „Statické zajištění opěrné stěny a 

opěrná stěna – ZŠ Dolní Dunajovice“ 

 

    Obec Dolní Dunajovice, IČ 00 283126, se sídlem OÚ Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 691 85 

Dolní Dunajovice, zastoupené starostou Mgr. Josefem Hasníkem (dále jen zadavatel), vyzývá k předložení 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., v pl. znění na akci: 

 „Statické zajištění opěrné stěny a opěrná stěna – ZŠ Dolní Dunajovice“ 

 

I. Předmět zakázky 

 

Předmětem zakázky je provedení statického zajištění stávající opěrné zděné zdi podél 

severovýchodní a severozápadní části stěny vytvořením nové železobetonové opěrné stěny v délce cca 13,5 

m a 21,4 m. Nová ŽB stěna bude mít proměnlivou šířku, protože bude kopírovat stávající opěrnou zeď. 

Nová zajištující stěna bude vetknuta do základových patek, které budou podporovány mikropilotami.  

Nová opěrná železobetonová stěna je navržena na západní straně v délce cca 24,7 m a podél stěny bude 

proveden vyrovnávací násyp včetně uložení drenáže dle projektové dokumentace a výkazu výměr 

zpracovaných projekční firmou OK. Atelier, s. r. o., Pod Zámkem 2881/5; 690 02 Břeclav. Tel: 519 440 

552, 602 793 168; e-mail: klusacek@okatelier.cz.  

Opěrné konstrukce se nachází na pozemku par. č. st. 410/2 v k. ú. Dolní Dunajovice. Při provádění 

je nutné zohlednit provoz v základní škole a zajistit bezpečnost osob, protože opěrné konstrukce se 

nacházejí v zadní části školního dvora.  

 

II. Doba plnění a místo plnění 

 

  Stavební práce budou provedeny na parc. č. st. 410/2 v k. ú. Dolní Dunajovice.  Dílo v rozsahu bodu 

I. bude předáno objednateli nejpozději do 75 kalendářních dnů od podepsání SOD. Zadavatel si vyhrazuje 

právo upravit termín v návaznosti na finanční možnosti. Objednatel neplánuje prohlídku staveniště, neboť 

místo budoucího plnění je veřejně přístupné po telefonické domluvě se starostou obce Mgr. Hasníkem, tel. 

724 165 453.  
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III. Nabídková cena 

 

Nabídková cena bude zpracována jako maximální bez DPH, sazba DPH 21% a včetně DPH. 

Nabídková cena celkem bude zpracována jako cena maximální po celou dobu provádění celého díla. 

Nabídková cena bude podložena položkovým rozpočtem, který bude zahrnovat veškeré náklady spojené s 

realizací zakázky včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

 

IV. Kvalifikační a jiné požadavky zadavatele na uchazeče o zakázku 

 

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v zadávacím řízení splnění těchto požadavků:  

1) Kopie dokladu o oprávnění k podnikání – výpis z živnostenského rejstříku: Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování.  

2) Kopie dokladu  z Obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán a jiného dokladu podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zadávané zakázky.  

3) Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy doloží čestné prohlášení, kde uvede, že splňuje základní 

kvalifikační předpoklady neboť: 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy 

jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 

účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 

tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 

žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 

tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 

opatření podle zvláštních právních předpisů vyžadující odbornou způsobilost podle zvláštních právních 

předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
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j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 

     4) Předloží prostou kopii autorizace pro obor pozemní stavby 

5) Předloží referenci alespoň 1 stavební zakázky obdobného charakteru (opěrná ŽB stěna nebo     

    statické zajištění opěrné stěny) s hodnotou minimálně 0,5 mil. Kč vč. DPH s uvedením názvu   

    akce, termínu realizace, finančním objemem. 

 6) Návrh smlouvy, který bude obsahovat požadované obchodní podmínky viz bod VII výzvy.       

 7) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných       

     škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen  

     předložit zadavateli před podpisem smlouvy. 

8) Pokud vítězný uchazeč před podpisem smlouvy nedoloží výše uvedené kvalifikační doklady, zadavatel s 

ním neuzavře smlouvu a bude jednáno s uchazečem, který je následně dalším v pořadí.  

 

V. Požadavky na zpracování nabídky 

 

1. Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

1.1 Úplné a přesné identifikační údaje uchazeče – jméno příjmení, název a adresa sídla nebo místa 

podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.      

      1.2 Nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH (základní sazba) a cenu vč. DPH 

      1.3 Vyplněný krycí list.  

 

2. Nabídka včetně návrhu SOD musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

 

VI. Doručování nabídek 

 

Nabídku lze doručit v termínu nejpozději do 11. 9. 2014 do 10.00 hod. a to na podatelnu Obecního 

úřadu Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice.  

Nabídky se podávají písemně v zalepené obálce označené: Neotvírat - výběrové řízení: „Statické zajištění 

opěrné stěny a opěrná stěna – ZŠ Dolní Dunajovice“. 

 

VII. Obchodní podmínky 

 

Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy a dále požaduje do návrhu smlouvy uvést záruku na 

dílo 60 měsíců od předání stavby, minimální dobu splatnosti faktur 21 dnů,  faktury budou vystavovány za 

období kalendářního měsíce a  výše penále za nesplnění termínu  2.000,- Kč za každý kalendářní den z 

prodlení. Termín dokončení díla a předání díla bude stanoven na 75 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

o dílo.     

 

VIII. Další podmínky zadavatele 

 

- zadavatel je povinen vyloučit uchazeče, jehož nabídka není v souladu s podmínkami výzvy nebo 

zadávací dokumentací.  

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a výzvu upravit, popř. i zrušit, 

jakož i redukovat rozsah zakázky 

- nepřijme nabídku, která byla doručena po lhůtě uvedené v bodě VI. 

- nabídka bude zpracována v českém jazyce 

- podané nabídky se nevracejí 

- uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 
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IX. Způsob hodnocení nabídek 

 

Kritériem hodnocení je nabídková cena (bez DPH). Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší 

cenou nabídkovou cenou bez DPH, další pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně dle výše nabídnutých 

cen od nejnižší ceny po nejvyšší.  

 

X. Údaje o kontaktní osobě 

 

Zadávací dokumentaci obsahující zadávací podmínky budou dostupné na adrese www.dolni-

dunajovice.cz a zadavatel bude poskytovat podklady v elektronické podobě zdarma nebo v tištěné formě za 

úhradu nákladů na kopírovací práce ve výši 1.000,- Kč. Podklady lze také získat prostřednictvím kontaktní 

osoby zadavatele, kterou je ing. Dalibor Klusáček, tel. číslo 602 793 168  nebo u starosty obce, tel. č. 724 

165 453 (obec@dolni-dunajovice.cz).   

 

XI.    Zadávací lhůta 

 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, na 

30 dní ode dne otevření obálek s nabídkami.  

 

 

V Dolních Dunajovicích dne  29. 8. 2014 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Josef Hasník 

 starosta obce 

 

 

Vyvěšeno dne 29. 8. 2014 


