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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

„Projektová dokumentace - výstavba nového pavilonu Základní školy 
Tuchlovice“  

  

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání 

veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) 

VEŘEJNÝ ZADAVATEL  
Název:   OBEC TUCHLOVICE   
Sídlo:    U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice   
Zastoupený:  Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce 
IČ:    00235041 
DIČ:    CZ00235041     
tel.:    312 657 020 
mob.:    725 827 160 
E-mail     obecniurad@ou-tuchlovice.cz  
 

Poznámka:   Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, proto se při zadání veřejné zakázky bude 

postupovat dle ust. §§ 6, 27 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen 

zákon). Zadavatel není povinen použít ustanovení zákona, pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo 

jsou použity zákonné pojmy, jedná se o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona 

nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.  

Požadavky uvedené v této výzvě jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je 

důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Uchazeč podá svou nabídku k 

celému rozsahu veřejné zakázky, nabídky k částem zakázky nebudou přijaty. 

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Název veřejné zakázky: „Projektová dokumentace - výstavba nového pavilonu Základní školy 

Tuchlovice“  

Předpokládaný objem veřejné zakázky: 490 000 Kč bez DPH    
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Tuchlovice) popř. 
OP IROP, ITI PMO 
Termín realizace: bude součástí nabídky, nejpozději do 13.7.2018: dokumentace pro provedení stavby, 
dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. 
Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
Zpracování PD navazuje na projekt pro stavební povolení a dokumentaci z projednání rozhodnutí o  umístění 
stavby a stavebním povolení, rozpočet stavby. Tyto dokumenty jsou k dispozici u zadavatele. 
Nabídka bude obsahovat cenový návrh na dokumentaci pro provedení stavby (DPS) + dokumentaci k 
výběrovému řízení na zhotovitele stavby (DVŘ). 
Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah 
projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce. 
Dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby bude obsahovat výkaz výměr a kontrolní rozpočet 
zpracovaný tak, aby byl podkladem pro výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení formou veřejné zakázky. 
 
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
Nabídky se podávají nejpozději do 30. 4. 2018 do 9,00 hod. na adresu: Obecní úřad Tuchlovice, U Staré školy 
83, 273 02 Tuchlovice (podatelna OÚ) 
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Uchazeč podá pouze jednu nabídku, a to osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději do konce 
lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 
 
ZPŮSOB A FORMA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/ 
názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby oprávněné zastupovat dodavatele. 
Obálka bude označena názvem „Neotevírat a názvem veřejné zakázky“. Na obálce musí být uveden název 
dodavatele, sídlo a IČ.  
 
Dodavatel předloží nabídku v jednom vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či 
sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude řádně čitelná, bez 
škrtů a přepisů, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
 
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE DODAVATELE 
 
Prokázání základní způsobilosti přiměřeně § 74 zákona: 
a) Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele, 
b) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  
c) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,  
d) Dodavatel nemá 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) Dodavatel není v likvidaci, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 
 
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z něhož bude zřejmé, že 
dodavatel splňuje výše uvedené body (vzor přílohou ZD) 
 
Prokázání profesní způsobilosti přiměřeně k § 77 zákona: 
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením 
a) výpisu z obchodního rejstříku max. stáří 30dní, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán 
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
 
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK - HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 
• Nabídková cena v Kč bez DPH      -  
 
 
Nabídková cena 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za zpracování PD bez daně z přidané 
hodnoty. Dodavatel je povinen v nabídce uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, sazba DPH a cena 
včetně DPH. 
 
Platební podmínky 
 
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Faktura 
bude vystavena po písemném převzetí předmětu plnění veřejné zakázky nebo její části. Splatnost faktur bude 
30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. 
 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 
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Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 
dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 
 
Obchodní podmínky  
 
Návrh smlouvy bude součástí nabídky. 
 
 
VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE 
 
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen 
mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
- Zadavatel nepřipouští varianty. 
 
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, Všechny 
náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel. Zadavatel nenese 
odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoliv druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí 
dodavatel v souvislosti se svou účastí v tomto zadávacím řízení.  
 
- Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet.  
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky. Uchazečům v 
takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů. 
 
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká 
vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 
 
Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat, aby vybraný dodavatel předložil originály nebo ověřené 
kopie dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je zadavatel již nemá k dispozici). 
 
Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní 
vztah, zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obsahu smlouvy o dílo a požadovat její upřesnění nebo úpravy. 
 
Předložené nabídky zadavatel nevrací. 
 

Děkujeme předem za podání nabídky.                                                          

 
 
V Tuchlovicích, dne 19. 4. 2018 

Mgr. Jaroslav Pošta 

Starosta obce 
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