ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
Veřejný zadavatel:

Obec Rapotice

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce ulice K Sokolovně a MK na návsi“

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Zadání veřejné zakázky:

Zjednodušené podlimitní zadávací řízení

Předmět veřejné zakázky
dle klasifikace (CPV):

45000000-7 Stavební práce

Seznam příloh zadávací dokumentace:
1. Projektová dokumentace „RAPOTICE – REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ“ ve stupni
pro provedení stavby, zpracovatel Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., zodp. projektat Ing. Fr. Kavina,
datum zpracování říjen 2017 a projektová dokumentace „RAPOTICE – OPRAVY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ“, zpracovatel Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., datum zpracování únor 2018.
2. Soupisy prací včetně výkazů výměr ke každé výše uvedené projektové dokumentaci
3. Návrh smlouvy o dílo zpracovaný zadavatelem VZ – závazný vzor
4. Krycí list nabídky (vzor)
Dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se jedná o
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném
podlimitní zadávacím řízení.

PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle § 53 ZZVZ.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se,
že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník
zadávacího řízení neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám
obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení účastníka
zadávacího řízení ze zadávacího řízení.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání
zakázky.
Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že zadávací dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně platných norem. Účastník zadávacího řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy
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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, 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.

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
a) Předmět veřejné zakázky
b) Místo a doba plnění veřejné zakázky
c) Prohlídka místa plnění
d) Vysvětlení zadávací dokumentace
3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
a) Smlouva o dílo – příloha ZD jakožto závazný vzor
b) Platební podmínky
c) Nabídková cena
4. TECHNICKÉ PODMÍNKY, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, BANKOVNÍ ZÁRUKA

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
a) Obsah a forma nabídky
b) Jistota
c) Lhůta a místo pro podání nabídky
7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
8. DALŚÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PRÁVA ZADAVATELE
1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Profil zadavatele:

Obec Rapotice
Ing. Jiří Bechný, starosta
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
00290335
CZ00290335
http://rapotice.profilzadavatele.cz/

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ:
Obchodní firma:
Zastoupená:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Korespondenční adresa:

AUTHORIA, s.r.o.
Ing. Marie Rubišarová Medová, jednatel
Univerzitní 232/16, 779 00 OLOMOUC
27728439
CZ27728439
+ 420 775 586 222
dotace@authoriacz.com
Vrchlického 12, 586 01 JIHLAVA
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Na základě příkazní smlouvy zmocněn zadavatelem k výkonu činnosti spojené se zadávacím řízením a
výše uvedenou veřejnou zakázkou s výjimkou rozhodnutí, která jsou dle ZZVZ výlučně v pravomoci
zadavatele.
2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
a) Předmět veřejné zakázky
Dle klasifikace (CPV):
45000000-7 Stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou tyto stavební práce:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace ul. K Sokolovně, vybudování
nových chodníků, parkovacích stání, manipulační plochy u Sokolovny a výstavbu nové dešťové
kanalizace, a dále oprava místní komunikace na návsi.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován kompletně v rozsahu platné projektové
dokumentace a v souladu s vydaným stavebním povolením, stanovisky DOSS, správců sítí a
vlastníků dotčených pozemkových parcel v souladu s podmínkami v rozsahu uzavřených smluv,
které jsou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 14.257.043,- Kč bez DPH.
Územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci je přílohou této zadávací
dokumentace.
b) Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění je obec Rapotice v Kraji Vysočina (okres Třebíč), blíže specifikováno v PD.
Zahájení prací na VZ je do 5-ti dnů po podpisu Smlouvy o dílo.
Dokončení a předání díla 31.10.2018.
Termínem zahájení prací na VZ se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.
c) Prohlídka místa plnění
Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné, a proto nejsou zadavatelem prohlídky místa
organizovány. Dodavatelé mají možnost si prohlédnout místo plnění za účelem zjištění místních
podmínek, stavu místa plnění VZ a dalších údajů nezbytných pro zpracování nabídky vč.
vyhodnocení dalších možných nákladů a rizik spojených s plněním VZ.
d) Vysvětlení zadávací dokumentaci
Účastníci zadávacího řízení si před podáním nabídky ověří, zda výkazy výměr k ocenění díla
obsahují veškeré práce uvedené ve výkresové a textové části projektové dokumentace a jsou
s těmito v souladu. Případné nejasnosti si projednají a vyřeší se zadavatelem ve lhůtě pro podání
nabídek způsobem stanoveným ZZVZ k vysvětlení zadávací dokumentace.
Dodavatel/účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací
dokumentaci výhradně prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na adresu AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického
12, 586 01 JIHLAVA. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti vysvětlení zadávací
dokumentace dotace@authoriacz.com.
Účastníci zadávacího řízení uplatní žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemnou formou
na adresu nebo na e-mail osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Vysvětlení zadávací
dokumentace zadavatel zveřejní ve stanovených lhůtách na profilu zadavatele. Na profilu
zadavatele zadavatel zveřejní i vysvětlení bez žádosti o jejich poskytnutí. V ostatním se
vysvětlení zadávací dokumentace řídí ustanovením § 54 ZZVZ, 98 ZZVZ, příp. § 99 ZZVZ.
e) Označení částí zadávacích podmínek, které vypracovaly osoby odlišné od zadavatele spolu
s identifikací těchto osob (§ 36 odst. 4 ZZVZ)
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1. Projektová dokumentace „RAPOTICE – REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ“ ve stupni
pro provedení stavby, zpracovatel Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., zodp. projektat Ing. Fr. Kavina,
datum zpracování říjen 2017 a projektová dokumentace „RAPOTICE – OPRAVY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ“, zpracovatel Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., datum zpracování únor 2018.
3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
a) Smlouva o dílo
Zadavatel zpracoval Návrh smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
jen „ObčZ“) a ten je samostatnou přílohou zadávací dokumentace. Jedná se o závazný vzor
zadávacích podmínek. Účastníci zadávacího řízení v nabídce předloží návrh doplněný a
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Kromě
požadovaného doplnění identifikačních údajů účastníka zadávacího řízení a nabídkové ceny bez
DPH nesmí být návrh jinak doplňován, měněn, rozšiřován a jinak upravován.
b) Platební podmínky
Měsíční fakturace dle skutečně provedených prací, datum uskutečněného zdanitelného plnění je
poslední den příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude soupis provedených prací
potvrzený zástupcem objednatele.
Faktury budou zadavatelem (objednatelem) propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro
daň plus DPH, zbývajících 10 % ze základu pro daň bude uvolněno zhotoviteli po předání a
převzetí díla, popř. po odstranění poslední vady či nedodělku. Lhůta splatnosti faktur je 35 dnů
ode dne doručení faktury zadavateli. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
Splatnost faktury se sjednává na 35 dní po jejím doručení. Platební podmínky jsou podrobně
uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo, který tvoří závazný vzor obchodních podmínek a přílohu této
zadávací dokumentace.
c) Nabídková cena
Cena je sjednána podle rozpočtu a žádná strana nemůže žádat o změnu ceny proto, že si dílo
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
4. TECHNICKÉ PODMÍNKY, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, BANKOVNÍ ZÁRUKA
a) Projektová dokumentace a soupisy stavebních prací jsou zpracovány tak, aby v max. možné míře
vymezily zadavatelem požadované technické standardy prací a dodávek. Pokud se v zadávací
dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, jedná se o vymezení stanoveného
standardu a zhotovitel je oprávněn při plnění veřejné zakázky využít obdobných výrobků se
shodnými kvalitativními a technickými parametry.
b) Účastník zadávacího řízení předloží nabídku na celé dílo a nese veškeré náklady spojené
s přípravou a předložením nabídky bez ohledu na výsledek soutěže. Žádný z účastníků
zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.
c) Zhotovitel si zajišťuje vytýčení všech inženýrských sítí v souladu se stanovisky správců před
zahájením realizace staveb na své náklady.
d) Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení
díla ve 2 pare vč. geodetického zaměření stavby. Zhotovitel odpovídá za dodržení prostorové
polohy stavby.
e) Zadavatel nepřipouští variantní řešení při zpracování a předložení nabídky.
f) Zadavatel nebude akceptovat nabídky, ve kterých účastník zadávacího řízení stanovuje další
podmínky, které budou v přímém rozporu s podmínkami obsaženými v této zadávací
dokumentaci, nebo ve kterých účastník zadávacího řízení bude požadovat úhradu nákladů, které
mu vzniknou v případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů.
g) Zadavatel nepřipouští žádné nabídky na dílčí dodávky/předměty plnění.
h) V souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci
zadávacího řízení vázáni svými nabídkami na dobu 6 měsíců od posledního dne lhůty pro podání
nabídek.
i) Vybraný dodavatel/účastník zadávacího řízení předá zadavateli/objednateli k podpisu smlouvy o
dílo úředně ověřené kopie dokladů (smluv, pojistných certifikátů) o Pojištění odpovědnosti za
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škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví, s limitem pojistného
plnění min. 10 mil. Kč a dále pak Pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištění
sjednané do výše hodnoty díla. Zhotovitel se zavazuje mít sjednána výše uvedená pojištění po
celou dobu realizace díla. Tuto podmínku zadavatel stanoví jakožto podmínku pro uzavření
smlouvy, resp. poskytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy v souladu s § 104 odst. 1 písm.
a) a e) ZZVZ.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
a) Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu oceněním všech položek soupisů prací
v členění a v pořadí dle sestaveného výkazu po jednotlivých stavbách, který je součástí zadávací
dokumentace. Je nepřípustné jiné členění položek, vkládání či změna položek, změna množství
měrných jednotek jednotlivých položek soupisu prací. Není přípustné položky ocenit nulou nebo
položky slučovat. Celková cena VZ v CZK bude v rekapitulaci stanovena po ocenění všech
položek soupisů prací jako cena nejvýše přípustná, platná po dobu plnění veřejné zakázky a
překročitelná pouze při změně rozsahu prací za podmínek dle ZZVZ, přičemž změna ceny na
základě inflačních vlivů se nepřipouští. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH 21% a
cena vč. 21% DPH. Celková cena bez DPH musí odpovídat součtu jednotlivých položek
oceněných soupisů prací.
b) V cenách budou zahrnuty veškeré oprávněné náklady na zajištění realizace díla a to vč. nákladů
na geodetické práce při realizaci díla a náklady spojené se zaměřením skutečného provedení díla
vč. vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí.
c) V případě nesouladu některé výkresové části projektové dokumentace s textovou částí PD a se
soupisy prací je pro ocenění nabídkové ceny rozhodující soupis prací k ocenění nabídky.
d) Zjistí-li účastník zadávacího řízení, že ve výkazu výměr chybí soupis či specifikace některých
prací a dodávek uvedených v projektové dokumentaci, případně, že je uvedeno jejich nesprávné
množství (např. chyba ve výkazu výměr), podá zadavateli v souladu se ZZVZ žádost o informaci
ke zjištěnému stavu.

6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
a) Obsah a forma nabídky
Podání nabídky elektronickým způsobem je vyloučeno.
Dodavatel předloží nabídku v českém jazyce písemně v listinné podobě v členění a rozsahu dle
zadávací dokumentace ve dvou vyhotoveních. Jedno z vyhotovení bude označeno jako „originál“
na titulní straně a bude obsahovat veškeré zadávací dokumentací požadované doklady a
prohlášení. Druhé vyhotovení bude označeno jako „kopie“ a bude svým obsahem úplnou kopií
originálu nabídky. Dále bude celé vyhotovení „originál“ předloženo naskenované na CD.
Dodavatel předloží v originále nabídky ocenění soupisů prací na CD ve stejném formátu, v jakém
byl dodavateli předán se zadávací dokumentací.
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.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce specifikoval části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační
údaje každého poddodavatele. Podíl každého poddodavatele bude definován věcně a dále
procentuálním podílem na plnění celé VZ.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, musí být řádně označena a zajištěna tak, aby nebylo
možno manipulovat s jednotlivými listy nabídky.
Nabídku účastníci zadávacího řízení předloží v tomto členění:
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-

Titulní list nabídky (dle vzoru ze zadávací dokumentace) podepsaný oprávněnou
osobou jednat za účastníka zadávacího řízení
Doklady o prokázání způsobilosti a kvalifikace včetně případných smluv upravující
sdružení několika subjektů za účelem podání nabídky
Doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo
Oceněný soupis prací s rekapitulací v tištěné podobě
Oceněný soupis prací s rekapitulací na CD

b) Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta a místo pro podání nabídky je uvedena ve Výzvě pro podání nabídek.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

8. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PRÁVA ZADAVATELE:
Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže s tím, že všechny
účastníky zadávacího řízení bude o změnách informovat, a to formou vysvětlení zadávací
dokumentace.
V souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti
dodavatelů tito dodavatelé v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky, resp. zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku společně a nerozdílně.
Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, předloží jako podmínku pro uzavření smlouvy:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v ustanovení § 127 ZZVZ. Pokud
zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení poddodavatelů, neuvedených v nabídce účastníka
zadávacího řízení před podpisem smlouvy o dílo.
V Jihlavě dne: 08.03.2018
za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou
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