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Zastupující Obec Tuchlovice  
na základě plné moci  
 
 
V Ústí nad Labem 7.9 2018   

 
 

VÝZVA  
 k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 

na plnění veřejné podlimitní zakázky na stavební práce 

„VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
TUCHLOVICE“ 

 Veřejná zakázka zadávaná v souladu s §53 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v 
platném znění (dále jen zákon) ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 
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  
 
Pověřená osoba zadavatele a kontaktní osoba (administrátor zadávacího řízení):    
Ing. Alexandra Vrbová  
Sídlo:   Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec 
kancelář:  Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem 
IČ:   432 35 069 
Telefon:   +420 737 262 684 
Email:    alex.vrba@gmail.com  

 
 

Vážení,  
 
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a vyzvat Vás k účasti v zadávacím řízení na dodavatele 
výše uvedené veřejné zakázky. 
 
Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným 
a dálkovým způsobem, a to prostřednictvím „Profilu zadavatele“ obce Tuchlovice: 
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/72f3a774-1ff6-4b85-8ea5-2d18751a1639 

 
Přílohou: Základní informace o Veřejné zakázce 

 

Děkujeme předem za podání nabídky.                                                         

Ing.Alexandra Vrbová. 

 

 
Zveřejněno ve VVZ a na Profilu zadavatele 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

 
Předpokládaný objem veřejné zakázky: 30 308 tisíc Kč včetně DPH (25 048 tis. Kč bez DPH)  
(objem zakázky byl stanoven na základě kvalifikovaného položkového rozpočtu zpracovaným 
zhotovitelem Projektové dokumentace) 
PROJEKTANT: 
STAVAŘI s.r.o. Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 278 71 754 
Autorizovaná osoba: Ing. Kamil Hladký, a. č. ČKAIT : 0008927, IP00 – pozemní stavby 
 
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní v souladu s § 53 zákona 
 
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce 
Tuchlovice s podporou z dotačního titulu: – IROP: Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání a 
integrované projekty a Výzva č. 4 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, 
Nositel – výzva č. 4 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol) 
 
Místo plnění veřejné zakázky 
Stavební záměr se odehrává výhradně na pozemku stavebníka poz.č. 696/1. Katastrální území 
Tuchlovice [771317], obec Tuchlovice. 
Výjimkou je pouze navrhovaná přípojka NN, která je navrhována ze sousedního pozemku 696/45, na 
kterém je umístěna trafostanice v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 
 
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
 
Zadavatel bude organizovat prohlídku budoucího staveniště.  
 

Termín: 13.9 2018 v 10:00 hodin. Sraz před objektem Základní školy Tuchlovice 

 
Kontaktní osoby: Ing. Kamil Hladký, projektant, mob.: +420 739 455 632 
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta, mob.: 725 827 160 
Všem uchazečům se doporučuje obeznámit se s místem plnění veřejné zakázky a místními 
podmínkami.  
 
Doba plnění veřejné zakázky 
Výstavba nové haly bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
Předpoklad zahájení stavby je 01/2019 po proběhlém výběrovém řízení.  
Předpoklad dokončení stavby je do 2 let od zahájení. 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
Záměrem je vybudovat nový pavilon v areálu základní školy v Tuchlovicích. Jedná se o dvojpodlažní 
objekt určený výhradně pro výuku. Bližší specifikace je součástí Zadávací dokumentace 
 
Stavba bude probíhat v areálu základní školy, jejíž provoz nebude přerušen, po dobu školní výuky 
budou hlučné práce realizovány v odpoledních hodinách, případně o víkendu. 
 
Staveniště leží v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) ložiska černého uhlí Tuchlovice a na 
poddolovaném území. Bližší specifikace je součástí Zadávací dokumentace 
 
CPV: 
Stavební práce 45000000-7 
Výstavba vzdělávacích zařízení 45214800-8 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 
Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a 
dálkovým způsobem, a to prostřednictvím „Profilu zadavatele“: https://www.e-zakazky.cz/profil-
zadavatele/72f3a774-1ff6-4b85-8ea5-2d18751a1639 
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Přílohu k Zadávací dokumentaci (Projektová dokumentace není z důvodu velkého objemu dat 
umístěna na Profilu zadavatele) poskytne zadavatel uchazečům na základě žádosti o poskytnutí ZD, 
adresované: Ing Alexandra Vrbová, manažer projektů - Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem, 
Mail: alex.vrba@gmail.com nebo 737 262 684 
 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE  

 
1) PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI  
2) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA PROKAZUJE PŘEDLOŽENÍM 
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán 
b) osvědčení o autorizaci (minimální úroveň pro splnění kritéria je autorizovaný technik) ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů  
Bližší specifikace je součástí Zadávací dokumentace 
c) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
Bližší specifikace je součástí Zadávací dokumentace 
3) EKONOMICKÁ KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA SE POKAZUJE PŘEDLOŽENÍM 
a) čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti realizovat veřejnou zakázku v celém 
rozsahu 
b) čestné prohlášení dodavatele o ročním obratu dodavatele (zadavatel požaduje pro splnění 
kvalifikace roční obrat nejméně 25.000.000,- Kč, a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících 
účetních období) 
4) TECHNICKÁ KVALIFIKACE PROKAZUJE PŘEDLOŽENÍM 
a) Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 
Bližší specifikace je součástí Zadávací dokumentace 
b) Osvědčení o vzdělání, praxi a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, kteří se budou 
podílet na realizaci zakázky Bližší specifikace - součást Zadávací dokumentace 
c) Přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za 
poslední 3 roky - alespoň 25 zaměstnanců (nebo osob v obdobném postavení) v každém z posledních 
3 roků. 
d) prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat dodavatele o vlastních opatřeních a 
postupech, jež má zavedeny v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, a která bude 
schopen použít při plnění veřejné zakázky, např. vlastní vnitropodnikové směrnice či normy, které má 
zpracovány. 
5) POŽADAVKY ZADAVATELE  
Bližší specifikace je součástí Zadávací dokumentace 
 
Bankovní záruka 
Zadavatel požaduje, aby účastníci ZŘ k zajištění provedení díla a k zajištění kvality díla v nabídce 
předložili příslib bankovní záruky ve výši 500.000,00 Kč 
 

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH 

 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky 
a to podle poměru nabídkové ceny a kvality  
1. Nabídková cena v Kč včetně DPH      váha 80%  
2.  Délka záruční doby za dokončené dílo (v měsících, min. 60 max. 120)  váha 20% 
 

Lhůta pro doručení nabídek končí:  26.9 2018 v 9:00 hodin 

 
Adresa pro podání nabídek: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice           

 

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno v zasedací místnosti OÚ Tuchlovice 

Dne 26.9 2018 v 9:15 hodin 
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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM.  
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být doručeny do 5 pracovních 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu 
osoby pověřené zastupováním zadavatele ve věci zadávacího řízení: Ing. Alexandra Vrbová 
(kancelář) Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem, Mail:  alex.vrba@gmail.com  Tel: 737 262 684 
V žádosti budou uvedeny kontaktní údaje uchazeče a žádost bude podepsaná osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat. 
 

Veškeré doplňující informace, dotazy a dodatečné informace jsou uchazečům k dispozici ode dne 
vyhlášení výzvy k podání nabídky na Profilu zadavatele.  
                                            
Přílohy ZD: 
Projektová dokumentace 
Stavební povolení 
Výkaz Výměr 
Krycí list 
Čestné prohlášení – vzor 
Návrh Smlouvy o dílo 
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