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2. Úvod 

 

Téma bakalářské práce „Příprava podkladů výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách na stavbu bytového domu v obci Světlá Hora“ jsem si vybral, jelikož se 

jedná o jeden z prvních a hlavních úkonů veřejného zadavatele v rámci předvýrobní etapy 

přípravy stavby. Zadavatel musí v rámci zadání veřejné zakázky splnit velké množství 

podmínek stanovených zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a je zodpovědný za 

správnost a úplnost zadávací dokumentace a celý průběh zadání veřejné zakázky. Zadavatel 

proto často celou agendu přípravy, průběhu a vyhodnocení veřejné zakázky zadává 

specializované firmě. Tento způsob samozřejmě zvyšuje neinvestiční náklady zadavatele, ale 

eliminuje možné chyby při zadávání veřejné zakázky. Často jsou veřejné zakázky 

spolufinancovány z různých dotačních titulů, které mají vazby i na termínové plnění stavby, 

což v případě chyb v zadání veřejné zakázky a následných termínových skluzů mnohdy 

nepřichází v úvahu.  

Součástí bakalářské práce jsou i nezbytné přílohy zadávací dokumentace, a to projektová 

dokumentace a výkaz výměr (slepý rozpočet). Je velmi důležité, aby výkaz výměr byl 

vypracován zodpovědně v celkovém rozsahu projektové dokumentace. Případný nesoulad 

výkazu výměr s projektovou dokumentací je příčinou častých sporů mezi objednatelem a 

zhotovitelem (chybějící nebo špatně oceněné položky, chyby ve výpočtech atd.). Objednatel 

má ve většině případů tyto problémy ošetřeny ve smluvních podmínkách, kdy zhotovitelem 

nabídnutá cena je cenou nejvyšší a případné chybějící práce měl předpokládat. Dle mého 

názoru je tento postup alibismem ze strany objednatele. Není v silách zhotovitele, zvláště u 

staveb větších rozsahů, v krátkém časovém úseku stanovené lhůty pro odevzdání nabídky 

provést kontrolu souladu projektové dokumentace a výkazu výměr. Myslím si, že tato 

zodpovědnost by měla být výhradně na straně zadavatele a práce nad rámec výkazu výměr by 

měly být uznatelnými víceprácemi. Ovšem zadávací dokumentaci bakalářské práce jsem 

vypracoval z pohledu zadavatele, proto se samozřejmě rozsah prací váže především na 

projektovou dokumentaci. Všeobecně je kritika stávajícího znění zákona o veřejných 

zakázkách ze stran zadavatelů i uchazečů poměrně vysoká, a to i přes snahy jeho častých 

úprav. 

Mimo prezentaci náročnosti přípravy a průběhu výběrového řízení jsem v bakalářské práci 

chtěl také poukázat na mnohdy jen banální chyby uchazečů v nabídkách, které ve většině 

případů vedou k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Vypracování nabídky je často pro 
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uchazeče ne jen časově, ale i finančně náročné, proto by se uchazeč měl vyvarovat těmto 

zbytečným chybám. Jedná se například o chyby při vypracování nabídkových rozpočtů, kdy 

nejsou naceněny všechny položky nebo jsou naceněny chybně. Dále často nebývají 

podepsány nebo ověřeny požadované doklady (návrh smlouvy o dílo, čestná prohlášení, výpis 

z obchodního rejstříku atd.). 

Přílohou č. 1 bakalářské práce je formulář oznámení o zakázce. Tímto oznámením o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění se dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách zahajuje zadávací řízení u podlimitních a nadlimitních zakázek. V případě zakázek 

malého rozsahu nebo u podlimitního zjednodušeného řízení se zahajuje zadávací řízení 

výzvou. Oznámení o zakázce se dle § 146 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

zveřejňuje ve věstníku veřejných zakázek. Pro uveřejnění vyhlášení použije zadavatel 

formulář podle předpisů Evropské unie, proto je tento formulář samostatnou přílohou. 

Následně nejpozději do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 

řízení zadavatel v rozsahu § 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uveřejní 

odůvodnění veřejné zakázky na svém profilu. 

Před samotným zahájením zadávacího řízení nesmí veřejný zadavatel v případě podlimitních 

a nadlimitních veřejných zakázek opomenout dle § 86 zákona 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách uveřejnit formou předběžného oznámení veřejnou zakázku. Zadavatel je oprávněn 

zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení. 
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2. Zadávací dokumentace 

 

Veřejný zadavatel Obec Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora vyhlašuje podlimitní 

veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“). 

 

2.1 Identifikační údaje 

 

Název zadavatele:      Obec Světlá Hora 

Sídlo:        Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

IČ:        00296392 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Josef Kozák, starosta obce 

Kontaktní osoba zadavatele:    Lukáš Hrubý, zástupce zadavatele  

tel.: +420 604 921 300,  

email: svetlahora@atlas.cz 

 

2.2 Předmět plnění veřejné zakázky 

 

2.2.1 Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Bytový dům Světlá Hora na pozemku 

parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“, který je výsledkem stavebních a montážních prací, 

podle projektové dokumentace „Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. 

Světlá ve Slezsku“ ze dne 15.10.2013, č. 2/2013, vypracované Lukášem Hrubým. 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby bytového domu s užitnou plochou 

1116,9 m
2
. 

 

2.2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 

 

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary – CPV 

(společný slovník pro veřejné zakázky) je:  

45000000 – 7 Stavební práce 
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2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 11.900.000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZVZ, jako předpokládaná výše peněžního 

závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. 

 

2.4 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

2.4.1 Předpokládaná doba plnění 

 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si 

vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 

prodloužení zadávacího řízení. 

Předpokládaný termín zahájení:  02.06.2014  

Předpokládaný termín dokončení:  07.09.2015 

Uchazeč předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, který bude 

přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v týdnech. 

 

2.4.2 Místo plnění veřejné zakázky 

 

Obec Světlá Hora, katastrální území Světlá ve Slezsku, pozemek parcela číslo 301/1. 

 

2.5 Kvalifikace dodavatelů  

 

2.5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 

 

- splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 ZVZ, způsobem podle § 53  

odst. 3 ZVZ – viz. odst. 2.5.2 této ZD, 

- splní profesní kvalifikační předpoklady podle odst. 2.5.3 této ZD, 

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti slnit veřejnou 

zakázku a  

- splnit technické kvalifikační předpoklady podle 2.5.4 této ZD. 
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2.5.2 Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ 

 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: 

- výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)] 

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení [odstavec 1 písm. f)], 

- potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], 

- čestné prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)] 

 

2.5.3 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b), d) ZVZ 

 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění, 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 

nezbytná podle zvláštních právních předpisů. 

o dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:  

Osvědčení o autorizaci podle 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, pro obor: 

Pozemní stavby  

 

2.5.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) a c), ZVZ 

 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit 

tyto doklady: 

- technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, 

který předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a 

osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. 

o rozsah požadovaných informací a dokladů  
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§ Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění 

stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce 

provedeny řádně a odborně 

o způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů 

§ seznam stavebních prací předloží dodavatel v rámci své nabídky. 

Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, 

včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace 

ověřit 

o minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů 

§ dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží 

alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru (stavby 

objektů z oboru pozemního stavitelství), přičemž u každé z nich činila 

hodnota provedených stavebních prací minimálně 5.950.000 Kč bez 

DPH  

- technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ splňuje dodavatel, 

který předloží seznam vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací. 

o rozsah a způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů 

§ dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu 

níže uvedených osob s uvedením jejich jmen a funkcí. Přílohou tohoto 

musí být: 

§ jméno a příjmení, 

§ doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

§ informace o členství v profesních organizacích, 

§ délka odborné praxe 

o minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů 

§ dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu 

těchto osob: 

1. osoba – Stavbyvedoucího: 

§ vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v 

oboru Pozemní stavby, 

§ osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby dle zákona č. 

360/1992 Sb., 

§ minimálně 5 let práce v oboru, 
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§ praxe v oblasti pozemních staveb – vykonávání funkce hlavního 

stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 2 

stavbách z oboru pozemních staveb, kde investiční náklady na 

stavbu byly min. 10 mil. Kč bez DPH 

2. osoba – Stavební mistr: 

§ středoškolské vzdělání ve stavebním oboru, 

§ minimálně 5 let praxe v oboru. 

 

2.5.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky  

několika dodavatelů 

 

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v 

souladu s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ. 

V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci 

podle ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ. 

 

2.5.6 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 

 

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ. 

 

2.5.7 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

 

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 ZVZ. 

 

2.5.8 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze 

seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů  

 

- dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a 

profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ 

- dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný 

v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ 
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- zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis 

ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát 

podle § 143 ZVZ. 

 

2.6 Obchodní a platební podmínky 

 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 

odst. 3 písm. a) ZVZ, které jsou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1. 

Součástí obchodních podmínek jsou i platební podmínky. Obchodní podmínky jsou 

vymezeny ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Dodavatel do obchodních podmínek doplní 

údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje a nabídkovou 

cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrh smlouvy o dílo předpokládá) a takto 

doplněné obchodní podmínky (popřípadě doplněny jinými přílohami požadovanými 

podmínkami zadávacího řízení) předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo. 

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 

nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem dodavatele (v 

takovém případě je nutné doložit originál tohoto pověření). 

 

2.7 Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek   

 

2.7.1 Stanovení technických podmínek 

 

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je součástí této 

zadávací dokumentace jako příloha č. 2. 

 

2.7.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

2.8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 

2.8.1 Nabídková cena 

- dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách  
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- v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo 

- prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty 

neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že 

stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně 

ostatních položek položkového rozpočtu. 

 

2.9 Jistota 

 

2.9.1 Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu podle § 67 ZVZ ve výši 200.000 Kč  

 

- jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele 

vedený České národní banky 

o číslo účtu: 0000000000/0710 

o variabilní symbol: IČ uchazeče 

o specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky 

o částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro 

podání nabídek. 

- uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky 

ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné 

formě přeložené zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí 

jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní 

záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou 

vázán. Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí nabídky.  

- má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být 

uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na 

pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení 

obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění. 

- pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil 

nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli 

řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z bankovní 

záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní 

jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 
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2.10 Pokyny pro zpracování a členění nabídky 

 

2.10.1 Pokyny pro zpracování nabídky 

 

- dodavatel může podat pouze jednu nabídku, 

- dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikaci, 

- pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, 

nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím 

řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem 

vyřadí, dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z 

účasti v zadávacím řízení, vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně 

písemně oznámí uchazeči, 

- nabídka bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce, 

- nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na 

které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 

nebo 7 ZVZ, 

- nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, 

- nabídka musí být vhodným způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 

listy. 

 

2.10.2 Nabídka musí obsahovat a bude zpracována dle následujícího členění 

 

- krycí list nabídky (identifikační údaje uchazeče, nabídková cena v členění dle 

požadavku uvedeného v této zadávací dokumentaci, délka záruční doby) podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – příloha č. 3, 

- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, 

- návrh smlouvy o dílo,  

- cenovou nabídku formou zpracovaného položkového rozpočtu, podepsanou osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (obsah nabídkového rozpočtu musí plně 

odpovídat obsahu výkazu výměr – příloha č. 4), 

- potvrzení o složení bankovní záruky resp. jistoty, 
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- časový harmonogram prací,  

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 

poměru u zadavatele, dle § 68 odst. 3 písm. a), 

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 

podání nabídek, dle § 68 odst. 3 písm. b), 

- prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 

143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů, v 

souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, dle § 68 odst. 3 písm. c). 

 

2.11 Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci  

 

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o 

dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ. 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Lukáš Hrubý, zástupce zadavatele 

tel.: +420 604 921 300  

email: svetlahor@atlas.cz 

 

2.12 Prohlídka místa plnění 

 

V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění 

společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky.  

Prohlídka místa plnění se bude konat dne: 

24.1.2014 od 9:30 hodin, se srazem účastníků před budou Obecního úřadu ve Světlé Hoře. 

Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele. 

 

2.13 Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek 

 

2.13.1 Způsob a místo podání nabídek 

 

Nabídku lze podat: 
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- osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7:00 do 14:30 hodin na podatelnu Obce 

Světlá Hora (od 11:30 do 12:00 polední přestávka) 

- nebo zasláním na adresu zadavatele: Obec Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá 

Hora, tak aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek 

 

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. 

Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

2.13.2 Lhůta pro podání nabídky 

 

Nabídka bude doručena nejpozději do: 

 

17.2.2014 do 10:00 hodin. 

 

2.13.3 Další podmínky k předložení nabídky 

 

Nabídka bude podána písemně, a to v listinné podobě nebo elektronické podobě 

prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka v listinné podobě musí být podaná v řádně 

uzavřené obálce, označené nápisem „Výběrové řízení na stavbu „Bytový dům Světlá Hora 

na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT“. 

Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možno oznámit uchazeči nepřijetí z 

důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo pokud zadavatel obdrží ve 

lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, podle § 71 odst. 6 a 7 ZVZ. Nabídka v 

elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ. 

 

2.13.4 Otevírání obálek 

 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 17.2.2014 od 10:30 hodin v zasedací místnosti 

Obce Světlá Hora. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, 

jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se 

tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče.  
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2.14 Zadávací lhůta 

 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů. 

 

2.15 Kritéria a způsob hodnocení nabídek 

 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 

 

2.15.1 Dílčí hodnotící kritéria 

 

Kritérium 1: Celková nabídková cena v Kč bez DPH váha dílčího kritéria 85% 

Kritérium 2: Délka záruční doby váha dílčího kritéria 15% 

 

2.15.2 Hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ, kdy komise bude hodnotit nabídky 

a stanovovat jejich pořadí podle dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.  

 

- hodnotící kritéria 

o kritérium č. 1 Celková nabídková cena v Kč bez DPH 

Hodnotu uchazeč uvede v českých korunách. 

U kritéria 1 bude užitnost nabídek stanovena s použitím vzorce A : B = C, kdy: 

A = nejnižší nabídková cena (ze všech hodnotících nabídek) 

B = nabídková cena hodnocené nabídky 

C = výsledek, který násobený vahou kritéria (85%) určí váženou užitnost 

nabídky v tomto kritériu v % 

Za nejvýhodnější nabídku je u tohoto dílčího kritéria považována cena nejnižší 

o kritérium č. 2 Délka záruční doby 

Hodnotu uchazeč uvede v měsících. 

U kritéria 2 bude užitnost nabídek stanovena s použitím vzorce A : B = C, kdy: 

A = nabídková záruční doba hodnocené nabídky 

B = nejdelší (tzv. nejlepší) záruční lhůta (ze všech hodnocených nabídek) 
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C = výsledek, který násobený vahou kritéria (15%) určí váženou užitnou 

nabídky v tomto kritériu v % 

Za nejvýhodnější nabídku je u tohoto dílčího kritéria považována nejdelší 

záruční doba stanovena v měsících. 

Minimální délka záruční doby požadovaná zadavatelem je 60 měsíců. 

 

- způsob hodnocení nabídek uchazeče podle dílčích kritérií 

o Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. 

Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, 

která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

o V rámci dílčího hodnotícího kritéria celková nabídková cena bez DPH bude 

hodnotící komise hodnotit celkovou nabídkovou cenu zpracovanou v souladu 

se zadávací dokumentací. 

o Pokud zadavatel bude v rámci kritéria „Délka záruční doby“ považovat 

hodnotu za nepřiměřenou může přiřadit nabídce v rámci tohoto dílčího kritéria 

0 bodů. Za nepřiměřenou se přitom považuje hodnota, která se odchýlí o více 

než 30% od aritmetického průměru hodnot ostatních nabídek v těchto dílčích 

hodnotících kritériích. 

o Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá 

bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou 

vahou daného kritéria s přesností na 2 desetinná místa. Na základě součtu 

výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti 

jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídky, která 

dosáhne nejvyšší hodnoty. 

o Hodnotící komise následně sečte přidělené body v rámci jednotlivých 

hodnotících kritérií. Nabídka s největším počtem bodů v součtu bude 

vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 

 

2.16 Poskytování zadávací dokumentace 

 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je v souladu s § 18 odst. 1 a 

2 ZVZ uveřejněna na profilu zadavatele. 
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Pokud zadávací dokumentace nebo její přílohy obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní 

firmy, názvy, jména nebo příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 

osobu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použít i jiných kvalitativně a technicky 

obdobných řešení.  

 

2.17 Přílohy k zadávací dokumentaci 

 

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy: 

- obchodní podmínky 

- projektovou dokumentaci stavby „Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 

v k. ú. Světlá ve Slezsku“ ze dne 15.10.2013, č. 2/2013, vypracovaná Lukášem 

Hrubým 

- krycí list nabídky 

- výkaz výměr (slepý rozpočet) 

 

 

Ve Světlé Hoře dne 6.1.2014          

 

        …........................................... 

Josef Kozák 

starosta obce 
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2. Obchodní podmínky 

 

(NÁVRH SMLOUVY O DÍLO) 

 

Objednatel: 

Obec Světlá Hora 

Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

zastoupen při jednání pro věci: 

a) smluvní: Josef Kozák – starosta obce  

b) technické: Lukáš Hrubý – technický dozor investora  

IČ: 00296392 

Tel.: +420 604 921 300 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu.: 0000000001/0710  

 

Zhotovitel: 

 

 

zastoupen při jednání pro věci: 

a) smluvní:  

b) technické:  

IČ:  

DIČ:  

Tel.:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu.: 

 

ODDÍL I – PŘEDMĚT DÍLA 

 

I.1. Předmětem díla je dodávka stavby: 

„Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“ (dále jen 

dílo).  
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I.2. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace pod názvem „Bytový dům Světlá 

Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“ ze dne 15.10.2013, č. 2/2013, 

vypracované Lukášem Hrubým a dle stavebního položkového rozpočtu ze dne …..................., 

který je nedílnou přílohou této smlouvy. Projektová dokumentace je pro provedení díla pro 

zhotovitele závazná. 

 

I.3. V případě, že se na díle vyskytnou práce a dodávky, které nejsou obsahem projektové 

dokumentace (dále jen vícepráce) budou tyto oceněny podle předem dohodnutých a ve 

stavebním deníku písemně definovaných objemů víceprací, ke kterým bude zpracován 

dodatečně položkový rozpočet víceprací a následně dodatek ke smlouvě o dílo.  

 

I.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem projektové dokumentace (dále 

jen méněpráce), nebudou realizovány, bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve 

výši, ve které je uvedena v položkovém rozpočtu.  

 

I.5. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 

Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 

prokázaných zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně 

zajistil.  

 

I.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle oddílu XI. 

 

I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 

ODDÍL II – ČAS PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, SMLUVNÍ POKUTY 

 

II.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla v termínu 2.6.2014. 

 

II.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené stavební dílo v termínu 7.9.2015.  
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II. 3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení, 

pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních 

závazků, které mají bezprostřední vliv na plnění díla a také pokud nemůže z důvodů špatných 

povětrnostních podmínek dodržet technologické postupy při výstavbě. Na tyto skutečnosti 

bude objednatel upozorněn zápisem do stavebního deníku.  

 

ODDÍL III – CENA DÍLA 

 

III.1. Cena díla zhotovitelem stanovena na základě projektové dokumentace a stavebního 

položkového rozpočtu (výkazu výměr). Cena díla specifikovaného v odst. I. je cenou smluvní 

a činí: 

 

částku: …....................... Kč bez DPH 

…....................... Kč 15% DPH  

…....................... Kč včetně DPH 

 

(slovy: …....................................................................... korun českých) 

 

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek 

stanovených ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. 

Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, až do konce platnosti této smlouvy. 

Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce 

platnosti této smlouvy. Cena díla je platná do konce roku 2015. 

 

III.2. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné překročit pouze v případě, že: 

1. Dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv 

na cenu díla,  

2. Objednatel bude požadovat provedení prací, které nebyly součástí předmětu díla dle 

čl. I. této smlouvy. 

 

III.3. Pokud dojde k prodloužení realizace díla z důvodů na straně objednatele po termínu, 

úprava ceny díla bude provedena formou oboustranně odsouhlaseného a číslovaného dodatku 

k této smlouvě. 
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ODDÍL IV – PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

IV.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

IV.2. Platby budou probíhat na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 

vždy na konci kalendářního měsíce (faktury budou vystavovány nejpozději do 5 pracovních 

dnů následujícího měsíce).  

Přílohou faktur budou soupisy skutečně provedených prací odsouhlasených odpovědným 

zástupcem objednatele – technickým dozorem investora. Bez přiloženého odsouhlaseného 

soupisu provedených prací je faktura neplatná a bude vrácena zhotoviteli. 

 

IV.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) zhotovitele je nejpozději do 30-ti dnů po jeho 

obdržení. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele 

 

IV.4. Fakturace bude probíhat do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude ze 

strany zhotovitele fakturováno konečnou fakturou, vystavenou po předání díla objednateli a 

odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

 

IV.5. Faktury zhotovitele musí obsahovat: 

- označení, číslo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele 

- přesný název díla - „Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá 

ve Slezsku“ 

- den vystavení a splatnost 

- označení finančního ústavu a číslo účtu objednatele a zhotovitele  

- cenu za provedené práce bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu s DPH 

- datum uskutečnitelného zdanitelného plnění a období kdy byly práce provedeny 

- přílohu – položkový soupis provedených prací odsouhlasený ze strany technického 

dozoru investora 

 

IV.6. Konečná faktura musí obsahovat: 

- soupis všech provedených splátek 
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- konečnou celkovou cenu díla 

- předávací protokol díla a zápis o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 

předání díla vše podepsáno odpovědnými zástupci obou stran 

 

IV.7. Splatnost konečné faktury: 

V případě předání díla bez vad a nedodělků je splatnost konečné faktury shodná s odstavcem 

IV.3. V případě že, předávací protokol bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání 

díla, bude konečná faktura uhrazena do 30-ti dnů od předložení zápisu o odstranění vad a 

nedodělků, podepsaného odpovědnou osobou objednatele. 

 

IV.8. Pokud se objednatel ocitne v prodlení s placením faktur delším jak 60 dnů od data 

vystavení faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 

neuhrazené faktury, a to za každý den prodlení, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel 

jinak. 

 

ODDÍL V – STAVEBNÍ DENÍK 

 

V.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 

končí předáním a převzetím díla a odstraněním vad a nedodělků. 

 

V.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

 

V.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.  

 

V.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
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svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí.  

 

V.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.  

 

ODDÍL VI – STAVENIŠTĚ 

 

VI.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle oddílu II. 1. 

této smlouvy.  

 

VI.2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a přístupové komunikaci bude 

třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, 

obstará tyto práce se souhlasem objednatele zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 

prací.  

 

VI.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pověření pracovníci objednatele a 

oprávněných orgánů jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem 

stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci s výjimkou stavebního 

dozoru se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 

VI.4. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a vykonávat 

na stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané 

dokumentace, podle smluvních podmínek, platných českých technických norem a jiných 

předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejně právních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 

průběhu prací musí upozornit zápisem do stavebného deníku a žádat odstranění vad.  

 

VI.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod.  
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VI.6. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.  

 

ODDÍL VII – TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

 

VII. 1. Objednatel pověřil pana Lukáše Hrubého, bytem Světlá 325, 793 31 Světlá Hora, 

výkonem technického dozoru a ostatních inženýrských činností, zejména kontrolou kvality 

prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací, kontrolou dodržování časového 

harmonogramu a finančního plnění stavby. 

 

VII. 2. Veškeré práva a povinnosti objednatele ve věcech technických, plynoucí z této 

smlouvy o dílo se zároveň vztahují na vykonavatele technického dozoru stavby. 

 

VII. 3. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojena. 

 

VII. 4. Zhotovitel je povinen vykonavateli technického dozoru stavby umožnit vstup na 

pracoviště, do dílen a skladů na stavbě a poskytnout mu k nahlédnutí výrobní výkresy a 

veškeré ostatní prováděcí podklady a materiály související s realizací stavby. 

 

ODDÍL VIII – PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

VIII.1. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem do SD objednatele (technický stavební dozor) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. Objednatel v zastoupení technickým 

dozorem investora je povinen se prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu 

zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, prověrky nezúčastní, je 

zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat. 

 

VIII.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob jím 

přizvaných do prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto 

ustanovení jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.  
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VIII.3. V případě porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochrany (PO) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 

každý přestupek.  

 

VIII.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 

požádání objednatele povinen doložit.  

 

VIII.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady a pojištění je povinen na požádání předložit 

objednateli případně technickému stavebnímu dozoru.  

 

VIII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit, a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

 

VIII.7. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit 

provádění díla, jestliže: 

- objednatel nedodrží lhůtu dohodnutou pro jeho spolupůsobení, podmiňující další 

řádný postup prací, 

- dojde k archeologickému nálezu 

- objednatel neuhradí faktury po dobu delší než 1 měsíce ode dne splatnosti, i když 

zhotovitel splnil smluvené podmínky pro jejich úhradu 

Přerušením provádění díla u výše uvedených důvodů přestávají běžet lhůty přerušením 

dotčené. Dojde-li k zastavení provádění předmětu díla z důvodů neležících na straně 

zhotovitele delším něž 6 měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizované 

části díla, náklady na její dohodnutou konzervaci, na správu a údržbu objektů zařízení 

staveniště a na skladování materiálů, strojů a zařízení na staveništi. Objednatel však nehradí 

hodnotu toho, co zhotovitel použil jinak. Trvá-li situace déle než 12 měsíců, závazek zaniká, 

nedohodnou-li se strany jinak. Při zániku závazku je objednatel povinen dosud provedené 

práce a dodávky převzít a zaplatit a uhradit zhotoviteli i další prokázané náklady související 

se zánikem závazku. 
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ODDÍL IX – PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

IX.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději do 5 dnů předem, kdy bude dílo, 

nebo jeho část, připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

 

IX.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při 

přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k 

odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.  

 

IX.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách  

- prohlášení o shodě  

- veškeré další listinné doklady vyžadované místně příslušným stavebním úřadem, které 

má povinnost dodat zhotovitel v souvislosti s jím prováděným předmětem plnění 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.  

 

IX.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.  

 

IX.5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání 

posledního protokolu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách 

a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 

odstranění všech případných vad a nedodělků. 

 

IX.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, ale které 

nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v 

termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.  
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IX.7. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad a nedodělků z předávacího 

řízení stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 

každou neodstraněnou vadu a den.  

 

ODDÍL X – ZÁRUKA 

 

X.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo v délce …............ měsíců. 

 

U výrobků, které mají nižší záruku než je uvedených …............. měsíců platí záruka uvedená 

výrobcem nebo dodavatelem. Pro předměty postupné spotřeby (např. žárovky, zářivkové 

trubice atp.) platí záruka dle zákona, popř. záruka udávaná výrobcem. Po tuto dobu odpovídá 

zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Uvedené záruky na 

zabudovaná technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu užívání díla k 

účelům předpokládaným projektem a jeho odborné servisní péče. Záruka se nevztahuje na 

běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením 

podmínek pro používání a manipulaci daných zařízení. Záruční doba začíná běžet dnem 

předání a převzetí díla objednatelem. 

 

X.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat v sídle zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

 

X.3. Zhotovitel při nástupu na odstranění reklamovaných vad, avšak před zahájením 

nápravných opatření, písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých 

důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

X.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

 

X.5. Zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, a to 

i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i 

ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.  
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X.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24-ti hodin po obdržení 

reklamace. 

 

X.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po obdržení 

reklamace objednatele, nebo nenastoupí-li k odstranění vady výslovně označené jako havárie 

do 48 hodin je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

X.8. Pokud zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu objednatelem reklamované vady díla, 

nebo nereaguje v dohodnutém termínu dle této smlouvy o dílo na výzvu k odstranění vady je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou neodstraněnou 

vadu a den. 

 

X.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 

reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 

lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

 

ODDÍL XI – ZMĚNA SMLOUVY 

 

XI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují.  

 

XI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

XI.3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.  

 

ODDÍL XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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XII.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

 

XII.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

XII.3. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

 

XII.4. Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnou právní úpravou. 

 

XII.5. Smluvní strana, která poruší své povinnosti z této smlouvy, je povinna bez ohledu na 

smluvní pokuty nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení 

povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.  

 

XII.6. Případné spory týkající se prováděného díla budou řešeny za účasti statutárních orgánů, 

nebude-li dohoda možná, bude k řešení problému přizvána třetí nezávislá osoba či osoby, 

případně soud.  

 

XII.7. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této 

smlouvy.  

 

Přílohy: 

- příloha č. 1 – stavební položkový rozpočet 

- příloha č. 2 – projektová dokumentace „Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 

301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“ ze dne 15.10.2013, č. 2/2013 

- příloha č. 3 – harmonogram stavebních prací  

 

 

Ve Světlé Hoře dne ...............    V …........................ dne .............. 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 Josef Kozák 

    starosta obce Světlá Hora  
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4. Krycí list nabídky 

 

Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku  

 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel: 

Název:    Obec Světlá Hora 

Sídlo:     Světlá 374 

tel:     +420 604 921 300 

IČ:     00296392 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele:   Josef Kozák – starosta obce 

Uchazeč: 

Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Tel.:  

IČ / DIČ: 

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče:  

 

Nabídková cena 

bez DPH …..................Kč    15% DPH …....................Kč        včetně DPH ….................Kč 

 

Délka záruční doby 

       …..................... měsíců 

 

Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Titul, jméno, příjmení: 

Místo, den:       Podpis: 
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5. Rozhodnutí zadavatele o ustanovení hodnotící komise 

dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o zadavateli 

Zadavatel:  Obec Světlá Hora 

Sídlo:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

Zastoupený:  Josef Kozák – starosta obce 

IČ:   00296392 

Informace o veřejné zakázce 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1  

v k. ú. Světlá ve Slezsku 

Druh:   stavební práce 

Forma:  podlimitní 

 

Složení hodnotící komise – členové 

1. Monika Podlasová  místostarostka obce  

2. Ing. Daniel Vaculík  projektový manažer  

3. Jindřich Hudečka  člen rady obce  

4. Václav Prokeš   referent výstavby a územního plánování  

5. Ing. Petr Navrátil   zástupce bytového družstva  

 

Náhradníci členů hodnotící komise 

1. Mgr. Zdeněk Sedlář  právník  

2. Jana Hradilová   členka rady obce  

3. Ing. Bohumil Polanský  správce sítě  

4. Denisa Bílá   administrativní pracovnice 

5. Pavel Janoška   člen komise výstavby  

 

Komisi ukládám zahájit plnění činnosti spojené s funkcí hodnotící komise a zároveň komise 

pro otevírání obálek s nabídkami dne 17.2.2014 od 10:30 hodin v zasedací místnosti Obce 

Světlá Hora, kde se bude konat jednání hodnotící komise, jejíž náplní bude otevírání obálek s 

nabídkami a kontrola úplnosti nabídek a následně provedení veškerých úkonů, jež přísluší 
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hodnotící komisi při posouzení a hodnocení nabídek, které kontrole úplnosti při otevírání 

obálek vyhověly. 

 

Tímto jsou všichni členové a náhradníci členů komise povinni ve své činnosti postupovat plně 

v souladu se zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a s 

příslušnými prováděcími předpisy. 

 

Ve Světlé Hoře dne 7.2.2014       

 

….......................................... 

Josef Kozák 

starost obce 
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6. Protokol o jednání hodnotící komise 

dle § 75 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o zadavateli 

Zadavatel:  Obec Světlá Hora 

Sídlo:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

Zastoupený:  Josef Kozák – starosta obce 

IČ:   00296392 

Informace o veřejné zakázce 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1  

v k. ú. Světlá ve Slezsku 

Druh:   stavební práce 

Forma:  podlimitní 

 

- hodnotící komise mohla jednat a usnášet se, jelikož byly přítomní nejméně dvě třetiny 

členů, nebo jejich náhradníků 

- na počátku tohoto prvního jednání komise učinil každý člen hodnotící komise písemně 

prohlášení o své nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

- členové hodnotící komise vzali na vědomí, že jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 

věcech, o nichž se dověděli v souvislosti se svou účastí v komisi 

- členové hodnotící komise si ze svých členů zvolili předsedu a místopředsedu takto: 

o Předsedou hodnotící komise byl jednohlasně zvolen Ing. Petr Navrátil 

o Místopředsedou hodnotící komise byla jednohlasně zvolena Monika Podlasová 

- tímto bylo první jednání hodnotící komise skončeno ve Světlé Hoře dne 11.2.2014 

v 11:20 hodin 

 

Členové hodnotící komise 

Předseda: Ing. Petr Navrátil    Podpis:  

Místopředseda: Monika Podlasová   Podpis: 

Člen: Jindřich Hudečka   Podpis: 

Člen: Ing. Daniel Vaculík    Podpis: 

Člen: Václav Prokeš     Podpis: 
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7. Evidence nabídek 

dle § 69 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o zadavateli 

Zadavatel:  Obec Světlá Hora 

Sídlo:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

Zastoupený:  Josef Kozák – starosta obce 

IČ:   00296392 

Informace o veřejné zakázce 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1  

v k. ú. Světlá ve Slezsku 

Druh:   stavební práce 

Forma:  podlimitní 

 

P. č. Datum Čas Uchazeč, název, sídlo 

1 13.2.2014 09:55:00 VV STAV, s.r.o., Krnovská 86, Opava  

2 14.2.2014 10:34:00 Stavitelství ALFA, s.r.o., Nádražní 10, 792 01 Bruntál 

3 17.2.2014 07:14:00 DOLMENS building, s.r.o., Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 

4 17.2.2014 08:22:00 Sedmá stavební, s.r.o., Uhlířská 13, 792 01 Bruntál 

5 17.2.2014 09:07:00 STAVBY Nykl, s.r.o., Světlá 244, 793 31 Světlá Hora 

6 17.2.2014 09:56:00 AZ STAVBY, a.s., Tovární 35, 779 00 Olomouc  

 

Ve Světlé Hoře dne 17.2.2014  

 

….......................................... 

 Josef Kozák 

  starost obce 
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8. Protokol o otevírání obálek 

dle § 73 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o zadavateli  

Zadavatel:  Obec Světlá Hora 

Sídlo:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

Zastoupený:  Josef Kozák – starosta obce 

IČ:   00296392 

Informace o veřejné zakázce 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1  

v k. ú. Světlá ve Slezsku 

Druh:   stavební práce 

Forma:  podlimitní 

 

Dne 17.2.2014 v 10:30 hodin bylo v zasedací místnosti Obce Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 

Světlá Hora provedeno otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce s názvem „Bytový 

dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“. 

 

Do konce lhůty pro podání nabídek bylo přijato 6 (slovy: šest) nabídek, které jsou zapsány do 

seznamu podaných nabídek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu. 

Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly doručeny žádné nabídky. 

Otevírání obálek bylo provedeno postupně podle pořadového čísla, a bylo kontrolováno zda: 

a) jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyce a  

b) jsou návrhy smlouvy podepsány osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče. 

 

NABÍDKA Č. 1 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    VV STAV, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání:  Krnovská 86, Opava  

IČ:     29865812 

DIČ:     CZ29865812 
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Nabídka zpracována v požadovaném jazyce:   ANO 

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče:     ANO 

Nabídková cena uchazeče bez DPH:    10.718.079 Kč  

Délka záruční doby:       96 měsíců 

Nabídka č. 1 vyhověla požadavkům zadavatele. 

 

NABÍDKA Č. 2 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    Stavitelství ALFA, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání:  Nádražní 10, 792 01 Bruntál  

IČ:     30151213 

DIČ:     CZ30151213 

 

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce:   ANO 

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče:     ANO 

Nabídková cena uchazeče bez DPH:    11.313.528 Kč  

Délka záruční doby:       60 měsíců 

Nabídka č. 2 vyhověla požadavkům zadavatele. 

 

NABÍDKA Č. 3 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    DOLMENS building, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání:  Světlá 325, 793 31 Světlá Hora  

IČ:     29447771 

DIČ:     CZ29747771 

 

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce:   ANO 

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče:     ANO 

Nabídková cena uchazeče bez DPH:    10.479.900 Kč  

Délka záruční doby:       66 měsíců 

Nabídka č. 3 vyhověla požadavkům zadavatele. 
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NABÍDKA Č. 4 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    Sedmá stavební, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání:  Uhlířská 13, 792 01 Bruntál 

IČ:     29879877 

DIČ:     CZ29879877 

 

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce:   ANO 

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče:     NE 

Nabídková cena uchazeče bez DPH:    11.646.250 Kč  

Délka záruční doby:       72 měsíců 

Nabídka č. 4 nevyhověla požadavkům zadavatele.  

Nabídka nevyhověla požadavkům podle § 71 odst. 9 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jelikož návrh smlouvy nebyl vůbec 

podepsán. V souladu s § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, byla 

nabídka komisí vyřazena. 

 

NABÍDKA Č. 5 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    STAVBY Nykl, s.r.o.  

Sídlo/místo podnikání:  Světlá 244, 793 31 Světlá Hora  

IČ:     19619012 

DIČ:     CZ19619012 

 

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce:   ANO 

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče:     ANO 

Nabídková cena uchazeče bez DPH:    10.356.160 Kč  

Délka záruční doby:       72 měsíců 

Nabídka č. 5 vyhověla požadavkům zadavatele. 
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NABÍDKA Č. 6 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    AZ STAVBY, a.s. 

Sídlo/místo podnikání:  Tovární 35, 779 00 Olomouc  

IČ:     29604501 

DIČ:     CZ29604501 

 

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce:   ANO 

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče:     ANO 

Nabídková cena uchazeče bez DPH:    10.811.364 Kč  

Délka záruční doby:       72 měsíců 

Nabídka č. 6 vyhověla požadavkům zadavatele. 

 

 

Otevírání obálek bylo ukončeno dne 17.2.2014 v 11:20 hodin. 

 

Členové hodnotící komise 

Předseda: Ing. Petr Navrátil    Podpis:  

Místopředseda: Monika Podlasová   Podpis: 

Člen: Jindřich Hudečka    Podpis: 

Člen: Ing. Daniel Vaculík    Podpis: 

Člen: Václav Prokeš     Podpis: 
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9. Protokol o posouzení kvalifikace 

dle § 59 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o zadavateli  

Zadavatel:  Obec Světlá Hora 

Sídlo:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

Zastoupený:  Josef Kozák – starosta obce 

IČ:   00296392 

Informace o veřejné zakázce 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1  

v k. ú. Světlá ve Slezsku 

Druh:   stavební práce 

Forma:  podlimitní 

 

Dne 17.2.2014 v 11:30 hodin bylo v zasedací místnosti Obce Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 

Světlá Hora zahájeno posouzení kvalifikace nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bytový 

dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“. 

 

NABÍDKA Č. 1 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    VV STAV, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání:  Krnovská 86, Opava  

Tel.:     776 998 555 

E-mail:    vvstav@vv.cz 

IČ:     29865812 

DIČ:     CZ29865812 

Spisová značka v OR:  KS Ostrava, oddíl C, 26560  

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče:   Bc. Vladimír Veselý 

 

Seznam dokladů, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady: 

Název dokladu:   Seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let 
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Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Kateřina Janáčková  

Datum vyhotovení:   11.2.2014 

Označení poskytnutých 

stavebních prací:   1. Nadstavba a přístavba mateřské školy Nákladní, Opava 

2. Vybudování tiskárny společnosti TISKPRO, Krnov 

3. Městská knihovna a centrum pro seniory v Ostravě 

Název dokladu:   Seznam vedoucích zaměstnanců, kteří budou odpovídat  

za realizaci příslušných stavebních prací 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Jan Kovář 

Datum vyhotovení:   10.2.2014 

 

Uchazeč splnění kvalifikace prokázal. 

 

NABÍDKA Č. 2 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    Stavitelství ALFA, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Nádražní 10, 792 01 Bruntál  

Tel.:     554 987 654 

E-mail:    stavitelstvi.alfa@seznam.cz 

IČ:     30151213 

DIČ:     CZ30151213 

Spisová značka v OR:  KS Ostrava, oddíl D, 15411  

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče:   Ing. Petr Dobeš 

 

Seznam dokladů, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady: 

Název dokladu:   Seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Karel Sklenář 

Datum vyhotovení:   14.2.2014 

Označení poskytnutých 

stavebních prací:   1. Rekonstrukce základní školy v Horním Benešově  
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2. Kulturní dům Lichnov – stavební úpravy a přístavba 

3. Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 125/5  

v k. ú. Mezina 

Název dokladu:   Seznam vedoucích zaměstnanců, kteří budou odpovídat  

za realizaci příslušných stavebních prací 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Karel Navrátil 

Datum vyhotovení:   14.2.2014 

 

Uchazeč kvalifikaci neprokázal 

Nebyly splněny technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ. V 

uchazečem předloženém seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let jsou 

uvedeny ceny včetně DPH. V případě stavební práce „Novostavba rodinného domu na 

pozemku parc. č. 125/5 v k. ú. Mezina“ je uvedena celková cena 6.125.000 Kč včetně 15% 

DPH, což po odečtení 15% DPH činí 5.326.087 Kč bez DPH. Tímto nebyla splněna 

podmínka předložení alespoň 3 významných stavebních prací obdobného charakteru (stavby 

objektů z oboru pozemního stavitelství), přičemž u každé z nich činila hodnota provedených 

stavebních prací minimálně 5.950.000 Kč bez DPH.  

 

NABÍDKA Č. 3 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    DOLMENS building, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání:  Světlá 325, 793 31 Světlá Hora  

Tel.:     733 404 600 

E-mail:    dolmens.building@seznam.cz 

IČ:     29447771 

DIČ:     CZ29747771 

Spisová značka v OR:  KS Ostrava, oddíl C, vložka 54010  

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče:   Bc. Michal Drechsler 

 

Seznam dokladů, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady: 

Název dokladu:   Seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let 

Označení osoby,  
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která doklad vyhotovila:  Dušan Ondrušek 

Datum vyhotovení:   10.2.2014 

Označení poskytnutých 

stavebních prací:   1. Rekonstrukce lékařských ordinací, Cihelní 44, Bruntál 

2. Bytový dům na pozemku parc. č. 1125 v k. ú. Rýmařov 

3. Novostavba rodinného domu manželů Janečkových  

na pozemku parc. č. 125/5 v k. ú. Nová Pláň 

4. Výstavba rekreačního centra Vrbno pod Pradědem 

Název dokladu:   Seznam vedoucích zaměstnanců, kteří budou odpovídat  

za realizaci příslušných stavebních prací 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Dušan Ondrušek 

Datum vyhotovení:   10.2.2014 

 

Uchazeč splnění kvalifikace prokázal. 

 

NABÍDKA Č. 4 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    Sedmá stavební, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání:  Uhlířská 13, 792 01 Bruntál 

Tel.:     554 987 654 

E-mail:    sedmastavebni@email.cz 

IČ:     29879877 

DIČ:     CZ29879877 

Spisová značka v OR:  KS Ostrava, oddíl B, vložka 65220 

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče:   Ing. Martin Tesařík  

 

Seznam dokladů, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady: 

Název dokladu:   Seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Zdeněk Nový 

Datum vyhotovení:   12.2.2012 

Označení poskytnutých 
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stavebních prací:   1. Výstavba výukového a výcvikového centra,  

Školní 15, Rýmařov 

2. Rekonstrukce kulturního domu Mírová 1189, Bruntál 

3. Revitalizace bytového domu, Dlouhá 32, Šumperk 

4. Rodinný dům manž. Morávkových, Východní 185, Olomouc  

Název dokladu:   Seznam vedoucích zaměstnanců, kteří budou odpovídat  

za realizaci příslušných stavebních prací 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Petra Bartoňová 

Datum vyhotovení:   11.2.2014 

 

Uchazeč splnění kvalifikace prokázal. 

 

NABÍDKA Č. 5 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    STAVBY Nykl, s.r.o.  

Sídlo/místo podnikání:  Světlá 244, 793 31 Světlá Hora  

Tel.:     554 773 180 

E-mail:    stavbynykl@stavbynykl 

IČ:     19619012 

DIČ:     CZ19619012 

Spisová značka v OR:  KS Ostrava, oddíl B, vložka 12547  

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče:   Bedřich Nykl 

 

Seznam dokladů, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady: 

Název dokladu:   Seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Jiří Maňák 

Datum vyhotovení:   13.2.2014 

Označení poskytnutých 

stavebních prací:   1. Bazén letní lázně Karlova Studánka 

2. Rekonstrukce Pensionu Myslivna, Suchá Rudná 

3. Přístavba základní školy v obci Světlá Hora 
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4. Zámek Bruntál – Rekonstrukce nádvoří 

5. Oprava Kaple Sv. Michala Bruntál 

Název dokladu:   Seznam vedoucích zaměstnanců, kteří budou odpovídat  

za realizaci příslušných stavebních prací 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Jiří Maňák 

Datum vyhotovení:   13.2.2014 

 

Uchazeč splnění kvalifikace prokázal. 

 

NABÍDKA Č. 6 

Identifikační údaje uchazeče:  

Název:    AZ STAVBY, a.s. 

Sídlo/místo podnikání:  Tovární 35, 779 00 Olomouc  

Tel.:     585 546 645 

E-mail:    az.stavby@az.stavby.cz 

IČ:     29604501 

DIČ:     CZ29604501 

Spisová značka v OR:  KS Olomouc, oddíl A, vložka 20467  

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče:   Ing. Veronika Panáčková 

 

Seznam dokladů, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady: 

Název dokladu:   Seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Ing. Roman Veselý 

Datum vyhotovení:   10.2.2014 

Označení poskytnutých 

stavebních prací:   1. Výstavba 24 bytových jednotek na pozemku parc. č. 2596/2  

v k. ú. Brno-město 

2. Multifunkční sportovní centrum v Přerově 

3. Rozšíření budovy mateřské školy, Brněnská 89, Olomouc 

4. Stavební úpravy a nadstavba bytového domu  

Horní 65, Prostějov 
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5. Rekonstrukce pavilonu C nemocnice v Olomouci 

6. Revitalizace parku v Přerově 

Název dokladu:   Seznam vedoucích zaměstnanců, kteří budou odpovídat  

za realizaci příslušných stavebních prací 

Označení osoby,  

která doklad vyhotovila:  Bc. Marcel Zapalač 

Datum vyhotovení:   9.2.2014 

 

Uchazeč splnění kvalifikace prokázal. 

 

 

Posouzení kvalifikace bylo ukončeno dne 17.2.2014 v 12:35 hodin. 

 

Členové hodnotící komise 

Předseda: Ing. Petr Navrátil    Podpis:  

Místopředseda: Monika Podlasová   Podpis: 

Člen: Jindřich Hudečka    Podpis: 

Člen: Ing. Daniel Vaculík    Podpis: 

Člen: Václav Prokeš     Podpis: 
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10. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

dle § 80 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o zadavateli  

Zadavatel:  Obec Světlá Hora 

Sídlo:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

Zastoupený:  Josef Kozák – starosta obce 

IČ:   00296392 

Informace o veřejné zakázce 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1  

v k. ú. Světlá ve Slezsku 

Druh:   stavební práce 

Forma:  podlimitní 

 

Dne 17.2.2014 v 14:00 hodin bylo v zasedací místnosti Obce Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 

Světlá Hora zahájeno posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bytový 

dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“. 

 

Seznam posouzených nabídek 

1. VV STAV, s.r.o., Krnovská 86, Opava 

2. Stavitelství ALFA, s.r.o., Nádražní 10, 792 01 Bruntál 

3. DOLMENS building, s.r.o., Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 

4. Sedmá stavební, s.r.o., Uhlířská 13, 792 01 Bruntál 

5. STAVBY Nykl, s.r.o., Světlá 244, 793 31 Světlá Hora 

6. AZ STAVBY, a.s., Tovární 35, 779 00 Olomouc 

 

Seznam vyřazených nabídek 

2. Stavitelství ALFA, s.r.o., Nádražní 10, 792 01 Bruntál 

Důvod vyřazení nabídky: 

Nebyly splněny technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. V uchazečem 

předloženém seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let jsou uvedeny ceny 
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včetně DPH. V případě stavební práce „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 

125/5 v k. ú. Mezina“ je uvedena celková cena 6.125.000 Kč včetně 15% DPH, což po 

odečtení 15% DPH činí 5.326.087 Kč bez DPH. Tímto nebyla splněna podmínka předložení 

alespoň 3 významných stavebních prací obdobného charakteru (stavby objektů z oboru 

pozemního stavitelství), přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací 

minimálně 5.950.000 Kč bez DPH.  

4. Sedmá stavební, s.r.o., Uhlířská 13, 792 01 Bruntál 

Důvod vyřazení nabídky: 

Nabídka nevyhověla požadavkům podle § 71 odst. 9 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jelikož návrh smlouvy nebyl vůbec 

podepsán. V souladu s § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla 

nabídka komisí vyřazena. 

5. STAVBY Nykl, s.r.o., Světlá 244, 793 31 Světlá Hora 

Důvod vyřazení nabídky: 

Nabídka nesplňuje požadavky zadavatele v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 1 zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách: 

Uchazeč nenacenil veškeré požadované položky rozpočtu. Jedná o tyto položky: 

- č. 157  Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 12 m  2,781 t 

- č. 161  Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m   0,402 t 

Uchazeč změnil počty položek. Jedná o tyto položky: 

- č. 179 Montáž plastových dveří     z počtu 7 na 6 

 

Popis způsobu hodnocení nabídek 

- Kritérium č. 1 Celková nabídková cena v Kč bez DPH 

U kritéria 1 je užitnost nabídek stanovena s použitím vzorce A : B = C, kdy: 

A = nejnižší nabídková cena (ze všech hodnotících nabídek) 

B = nabídková cena hodnocené nabídky 

C = výsledek, který násobený vahou kritéria (85%) určuje váženou užitnost nabídky v 

tomto kritériu v %. 

Za nejvýhodnější nabídku je u tohoto dílčího kritéria považována cena nejnižší 

- Kritérium č. 2 Délka záruční doby v měsících 

U kritéria 2 je užitnost nabídek stanovena s použitím vzorce A : B = C, kdy: 

A = nabídková záruční doba hodnocené nabídky 
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B = nejdelší (tzv. nejlepší) záruční lhůta (ze všech hodnocených nabídek) 

C = výsledek, který násobený vahou kritéria (15%) určuje váženou užitnou nabídky v 

tomto kritériu v %. 

Za nejvýhodnější nabídku je u tohoto dílčího kritéria považována nejdelší záruční 

doba stanovena v měsících. 

Minimální délka záruční doby požadovaná zadavatelem je 60 měsíců. 

 

- Pro hodnocení nabídek je použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé 

jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

- V rámci dílčího hodnotícího kritéria celková nabídková cena bez DPH hodnotící 

komise hodnotí celkovou nabídkovou cenu zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací. 

- Pokud zadavatel bude v rámci kritéria „Délka záruční doby“ považovat hodnotu za 

nepřiměřenou může přiřadit nabídce v rámci tohoto dílčího kritéria 0 bodů. Za 

nepřiměřenou se přitom považuje hodnota, která se odchýlí o více než 30% od 

aritmetického průměru hodnot ostatních nabídek v těchto dílčích hodnotících 

kritériích. 

- Výsledné hodnocení podle bodovací metody je provedeno tak, že jednotlivá bodová 

ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií jsou vynásobena příslušnou vahou daného 

kritéria s přesností na 2 desetinná místa. Na základě součtu výsledných hodnot u 

jednotlivých nabídek je stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 

nejúspěšnější je stanovena nabídky, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 

- Následně jsou sečteny přidělené body v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. 

Nabídka s největším počtem bodů v součtu je vyhodnocena jako nabídka ekonomicky 

nejvýhodnější. 

 

Hodnocení nabídek 

1. VV STAV, s.r.o., Krnovská 86, Opava 

- nabídková cena bez DPH:    10.718.079 Kč  

- délka záruční doby:     96 měsíců 

3. DOLMENS building, s.r.o., Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 

- nabídková cena bez DPH:    10.479.900 Kč 
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- délka záruční doby:     66 měsíců 

6. AZ STAVBY, a.s., Tovární 35, 779 00 Olomouc 

- nabídková cena bez DPH:    10.811.364 Kč 

- délka záruční doby:     72 měsíců 

 

Číslo nabídky Nabídková cena 

 85% 

Záruční doba 

15% 

Celkem 

1. 83,11      0,00 * 83,11 

3. 85,00 13,75 98,75 

6. 82,39 15,00 97,39 

 

* Hodnota záruční doby uchazeče č. 1 je dle zadávací dokumentace nepřiměřenou. Odchyluje 

se od aritmetického průměru hodnot ostatních nabídek o více než 30%. Proto nabídce v rámci 

tohoto kritéria bylo přiděleno 0 bodů.  

- aritmetický průměr ostatních nabídek: (66 měsíců + 72 měsíců) / 2 = 69 měsíců 

- odchylka od aritmetického průměru: 96 měsíců – 69 měsíců = 27 měsíců (39,13%) 

 

 

Pořadí 

nabídky 

Uchazeč Nabídková cena 

bez DPH 

Délka záruční  

doby 

1. DOLMENS building, s.r.o.  

Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 

10.479.900 Kč 66 měsíců 

2. AZ STAVBY, a.s.  

Tovární 35, 779 00 Olomouc 

10.811.364 Kč 72 měsíců 

3. VV STAV, s.r.o. 

Krnovská 86, Opava 

10.718.079 Kč    96 měsíců * 

 

Výsledek hodnocení 

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka č. 3 

uchazeče DOLMENS building, s.r.o., Světlá 325, 793 31 Světlá Hora. 

 



~ 55 ~ 
 

 

Posouzení a hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 17.2.2014 v 16:25 hodin. 

 

Členové hodnotící komise 

Předseda: Ing. Petr Navrátil    Podpis:  

Místopředseda: Monika Podlasová   Podpis: 

Člen: Jindřich Hudečka    Podpis: 

Člen: Ing. Daniel Vaculík    Podpis: 

Člen: Václav Prokeš     Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 56 ~ 
 

11. Rozhodnutí o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení 

dle § 60 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o zadavateli  

Zadavatel:  Obec Světlá Hora 

Sídlo:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

Zastoupený:  Josef Kozák – starosta obce 

IČ:   00296392 

Informace o veřejné zakázce 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1  

v k. ú. Světlá ve Slezsku 

Druh:   stavební práce 

Forma:  podlimitní 

 

Veřejný zadavatel ROZHODL O VYLOUČENÍ UCHAZEČŮ z účasti v zadávacím 

řízení, kteří podali tyto nabídky: 

 

Nabídka č. 2 uchazeče Stavitelství ALFA, s.r.o., Nádražní 10, 792 01 Bruntál, IČ: 

30151213, DIČ: CZ30151213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 

Ostravě, oddíl D, vložka 15411, 
 

a to z důvodu, že uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu: 
 

Nebyly splněny technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. V uchazečem 

předloženém seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let jsou uvedeny ceny 

včetně DPH. V případě stavební práce „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 

125/5 v k. ú. Mezina“ je uvedena celková cena 6.125.000 Kč včetně 15% DPH, což po 

odečtení 15% DPH činí 5.326.087 Kč bez DPH. Tímto nebyla splněna podmínka předložení 

alespoň 3 významných stavebních prací obdobného charakteru (stavby objektů z oboru 

pozemního stavitelství), přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací 

minimálně 5.950.000 Kč bez DPH. 
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Nabídka č. 4 uchazeče Sedmá stavební, s.r.o., Uhlířská 13, 792 01 Bruntál, IČ: 29879877, 

DIČ: CZ29879877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl B, vložka 65220, 
 

a to z důvodu, že uchazeč nevyhověl stanoveným požadavkům: 
 

Nabídka nevyhověla požadavkům podle § 71 odst. 9 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jelikož návrh smlouvy nebyl vůbec 

podepsán. V souladu s § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla 

nabídka komisí vyřazena. 

 

Nabídka č. 5 uchazeče STAVBY Nykl, s.r.o., Světlá 244, 793 31 Světlá Hora, IČ: 

19619012, DIČ: CZ19619012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 

Ostravě, oddíl B, vložka 12547, 
 

a to z důvodu, že nabídka nesplnila požadavky zadávacích podmínek:  
 

Nabídka nesplňuje požadavky zadavatele v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 1 zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách: 

Uchazeč nenacenil veškeré požadované položky rozpočtu. Jedná o tyto položky: 

- č. 157  Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 12 m  2,781 t 

- č. 161  Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m   0,402 t 

Uchazeč změnil počty položek. Jedná o tyto položky: 

- č. 179 Montáž plastových dveří     z počtu 7 na 6 

 

Poučení 

Podání námitek proti tomuto rozhodnutí o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení, lze 

podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení uchazečů z účasti 

v zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 110 odst. 4 zákona 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ve Světlé Hoře dne 17.2.2014  

 

….......................................... 

Josef Kozák 

 starost obce 
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12. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o zadavateli  

Zadavatel:  Obec Světlá Hora 

Sídlo:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

Zastoupený:  Josef Kozák – starosta obce 

IČ:   00296392 

Informace o veřejné zakázce 

Název:  Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1  

v k. ú. Světlá ve Slezsku 

Druh:   stavební práce 

Forma:  podlimitní 

 

Seznam posouzených a hodnocených nabídek 

Číslo 

nabídky 

Uchazeč Sídlo IČ 

1. VV STAV, s.r.o. Krnovská 86, Opava 29865812 

2. Stavitelství ALFA, s.r.o. Nádražní 10, 792 01 Bruntál 30151213 

3. DOLMENS building, s.r.o.  Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 29447771 

4. Sedmá stavební, s.r.o. Uhlířská 13, 792 01 Bruntál 29879877 

5. STAVBY Nykl, s.r.o.  Světlá 244, 793 31 Světlá Hora 19619012 

6. AZ STAVBY, a.s. Tovární 35, 779 00 Olomouc   29604501 

 

Na základě návrhu komise pro hodnocení nabídek výše uvedené veřejné zakázky zadané 

podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

 

ROZHODL 

 



~ 59 ~ 
 

zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky a to dle doporučení 

hodnotící komise, která hodnotila nabídky dle ekonomické výhodnosti, že vítězným 

uchazečem je společnost DOLMENS building, s.r.o., Světlá 325, 793 31 Světlá Hora, IČ 

29447771, s nabídkovou cenou 10.479.900 Kč bez DPH a délkou záruční doby 66 měsíců. 

 

Výsledné pořadí nabídek 

Pořadí 

nabídky 

Uchazeč Nabídková cena 

bez DPH 

Délka záruční  

doby 

1. DOLMENS building, s.r.o.  10.479.900 Kč 66 měsíců 

2. AZ STAVBY, a.s.  10.811.364 Kč 72 měsíců 

3. VV STAV, s.r.o. 10.718.079 Kč    96 měsíců * 

4. Stavitelství ALFA  Vyloučen 

5. Sedmá stavební, s.r.o.  Vyloučen 

6. STAVBY Nykl, s.r.o.  Vyloučen 

* Hodnota záruční doby uchazeče je dle zadávací dokumentace nepřiměřenou. Odchyluje se 

od aritmetického průměru hodnot ostatních nabídek o více než 30%. Nabídce v rámci tohoto 

kritéria bylo přiděleno 0 bodů.  

 

Poučení 

Podání námitek proti tomuto rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, lze podat ve lhůtě do 

15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky v souladu 

s ustanovením § 110 odst. 4 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Ve Světlé Hoře dne 18.2.2014 

 

….......................................... 

Josef Kozák 

 starost obce 
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13. Závěr 

 

Po vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejný zadavatel musí splnit další 

zákonem stanovené podmínky. 

V souladu s § 82 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve lhůtě do 15 dnů po uplynutí 

lhůty pro podání námitek musí zadavatel uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka 

byla vybrána jako nejvhodnější. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy 

obsaženým v nabídce a dle § 147 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, uveřejní její 

znění na svém profilu do 15 dnů od uzavření smlouvy. Následně je zadavatel povinen do 15 

dnů od uzavření smlouvy, dle § 83 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, odeslat 

oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. Dále je zadavatel povinen v rozsahu § 

85 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyhotovit o veřejné zakázce písemnou 

zprávu, kterou uveřejní nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení na svém profilu.  

V závěru bych rád uvedl, že svou bakalářskou prací jsem chtěl na konkrétní veřejné zakázce 

na stavební práce demonstrovat složitost a spletitost přípravy podkladů a postupu při výběru 

nejvýhodnější nabídky. Dále bych byl rád, kdyby mnou vypracovaná bakalářské práce mohla 

být vodítkem pro studenty při přípravě zadávacího řízení.   
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14. Seznam použitých pramenů 

 

- zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 

- www.mmr.cz 

- www.vestnikverejnychzakazek.cz 

- www.portal-vz.cz 

- www.rts.cz 
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15. Přílohy 

 

- oznámení o zakázce  

- výkaz výměr 

- časové plánování 

- projektová dokumentace „Bytový dům Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. 

Světlá ve Slezsku“ + stavební položkový rozpočet 

 


