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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 

Zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s Příručkou pro 
zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 

2020 a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění (déle jen zákon). 

 

- Zadavatel:     Obec Lhota-Vlasenice 

- Název zakázky:    Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa v obci  

Lhota-Vlasenice 

Seznam zadávací dokumentace: 

- Výzva k podání nabídky z 19. září 2016.   

- Textová část – Zadávací podmínky z 19. září 2016.  

- Návrh smlouvy o dílo. 

- Titulní list nabídky. 
 
- Čestné prohlášení – Základní kvalifikační předpoklady. 

 
- Projektová dokumentace pro potřeby dotace a výkaz výměr v elektronické podobě. 
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TEXTOVÁ ČÁST – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
 

       Název zakázky:  

Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa v obci Lhota-Vlasenice 

        Zadavatel:        

  
Obec Lhota-Vlasenice 
Lhota-Vlasenice 18 
394 70 Lhota-Vlasenice 
IČ 00584088 
zastoupená: Milanem Houškou – starostou obce 
tel. 602 285 545, email: obeclv@tiscali.cz 

 

OBSAH – Textové části – zadávací podmínky 

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

a) Informace o předmětu zakázky 
b) Doba a místo plnění zakázky 
c) Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

a) Návrh smlouvy o dílo – samostatná příloha 
b) Platební podmínky 
c) Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

5. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

a) Obsah a forma nabídky 
b) Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace 
c) Pojištění uchazeče 
d) Lhůta a místo pro podání nabídek 

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

a) Ostatní podmínky zakázky 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Informace o zadavateli: 

Obec Lhota-Vlasenice 
Lhota-Vlasenice 18 
394 70 Lhota-Vlasenice 
IČ 00584088 
zastoupená: Milanem Houškou – starostou obce 
tel. 602 285 545, email: obeclv@tiscali.cz 

 

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

a) Informace o předmětu zakázky 

Předpokládaná cena zakázky je 700 000,- Kč bez DPH. 

Předmětem plnění zakázky je vybudování Discgolfového hřiště, naučné stezky, 
posezení a umístění informačních tabulí, které je definováno projektovou 
dokumentací pro potřeby dotace. 
  
Předmět plnění této zakázky je dále podrobněji vymezen v „Návrhu smlouvy o dílo„ a 
v „Textové části – zadávacích podmínkách“.  
 
Zadavatel neposkytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací 
dokumentaci. 

b) Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací:                     předpoklad duben 2017 

Zadavatel stanovil zahájení doby plnění za předpokladu řádného ukončení zadávacího 
řízení a podepsání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

Další podmínkou je získání dotace. Zadavatel na základě přidělení finančních 
prostředků vyzve vybraného uchazeče, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, 
k zahájení prací.  

V případě, že nebudou moci být zahájeny stavební práce v tomto termínu, budou 
termíny plnění dohodnuty ve smlouvě o dílo (dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo).  

Dokončení prací nejpozději do:                              31. prosince 2017 
 

Místo plnění: k.ú. Lhota u Kamenice nad Lipou, p.č. 227/2 a 245 a k.ú. Vlasenice u 
Kamenice nad Lipou p.č. 386/4 a 331/1 – místo plnění je přístupné. 
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c) Dodatečné informace k zadávací dokumentaci  

Zjistí-li uchazeč, že oproti předané PD je ve výkazu výměr uvedeno nesprávné 
množství nebo některé práce výkaz výměr neobsahuje, je povinen si tuto nejasnost 
před podáním nabídky vyjasnit. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad 
výkazu výměr s textovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si 
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen veškerá 
sporná ustanovení nebo technické nejasnosti projednávat pouze s kontaktními 
osobami, dotazy a požadavky na doplnění podkladů zadání zakázky musí být 
doručeny v písemné formě na adresu zadavatele, nejpozději však 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídky. 

Dodavatelé mohou požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám, 
popřípadě související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti dodavatele, a to prostřednictvím faxu či e-mailové adresy – dle údajů 
sdělených dodavateli při převzetí zadávací dokumentace (či případně uvedené 
v rámci dotazu). Dodavatelé odpovídají za řádnou funkčnost svých technických 
prostředků pro příjem faxových (mailových) zpráv po celou lhůtu pro podávání 
nabídek. 

Zadavatel má právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Změnu obsahu 
zadávací dokumentace oznámí písemně všem uchazečům, kterým byla poskytnuta. 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

a) Návrh smlouvy o dílo – samostatná příloha 

Uchazeč je povinen v nabídce doložit doplněný a potvrzený „Návrh smlouvy o dílo“. 
Tento návrh musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče a opatřený 
razítkem. Kromě požadovaného doplnění (identifikačních údajů uchazeče, data 
nabídky, odpovědného pracovníka a ceny díla) nesmí být návrh smlouvy o dílo 
rozšiřován nebo měněn. 

V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče jsou rozhodující doplněné údaje v 
Návrhu smlouvy. 

b) Platební podmínky 

Dodávka bude fakturována včetně daně z přidané hodnoty. Platba bude probíhat na 
základě faktury.  

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 
doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednavatele. 

Platební podmínky jsou podrobně uvedeny v „Návrhu smlouvy o dílo“, který je 
součástí zadávací dokumentace. 
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c) Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

Cena na rozsah zadávací dokumentace je konečná – nelze ji překročit. 

Nabídkovou cenu je možno překročit v případě rozšíření předmětu plnění nebo 
změn, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci ani v nabídce uchazeče, po 
projednání a odsouhlasení se zadavatelem. 

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy díla jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. Dodavatel je povinen bezpodmínečně dodržet 
parametry uvedené v zadávací dokumentaci. 

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, 
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.  

Dílo musí být provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 
provádění díla. 

5. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

• Nabídková cena bude stanovena za celé plnění zakázky v souladu se zadávací 
dokumentací, jako nejvýše přípustná. 

• Nabídková cena bude uvedena v CZK. 

• Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH (sazba 21%) a nabídková cena včetně DPH. 

• Nabídková cena bude zpracována položkově dle výkazů výměr na základě 
jednotkových cen a sazeb, v souladu s výkazy výměr. Jiné členění jednotlivých 
položek než je uvedeno ve výkazech výměr se nepřipouští. 

• V případě, že uchazeč do rozpočtu v nabídce uvede chybnou položku nebo v položce 
chybné množství oproti výkazu výměr, platí výměry ve výkazu výměr uvedené. 
Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání zakázky 
v rozsahu výkaz výměr. 

• V případě nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro 
stanovení ceny rozhodující výkaz výměr. 
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7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

a) Obsah a forma nabídky 

Uchazeč předloží nabídku písemně, v českém jazyce, ve dvojím vyhotovení (1x 
originál a 1x kopie, případně 2x originál), v požadovaném rozsahu a členění, v 
souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídka musí být 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Uchazeči jsou povinni podepsat následující dokumenty, které budou tvořit jejich 
nabídky: titulní list nabídky, návrh smlouvy o dílo, veškerá prohlášení a další 
dokumenty, na kterých je podpis uchazečů výslovně požadován zadávací 
dokumentací. Uchazeči jsou povinni všechny písemné právní úkony činěné v 
souvislosti s podáním nabídky učinit způsobem stanoveným obecně závaznými 
předpisy. 

Nabídka bude obsahovat údaje o uchazeči v tomto členění: 

- Titulní list nabídky – (samostatná příloha) – s identifikačními údaji uchazeče a 
uvedením jmen osob, které jsou zmocněny jednat se zadavatelem ve věcech 
nabídky a rozsah jejich oprávnění 

- Čestné prohlášení uchazeče – (samostatná příloha) 
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
- Podepsaný a doplněný „Návrh smlouvy o dílo“ – (samostatná příloha) 
- Oceněný výkaz výměr 

 

b) Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace 

Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v kopiích, pokud zadavatel 
v této zadávací dokumentaci nestanoví jinak. 

b)1. Základní kvalifikační předpoklady  

• uchazeč splní předložením originálu čestného prohlášení – viz samostatná příloha  

b)2. Profesní kvalifikační předpoklady dodavatel splní předložením těchto dokladů: 

• dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci – prostá kopie dokladu; 

• nebo výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán – prostá kopie dokladu;  

c) Pojištění uchazeče 

Zhotovitel musí být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících 
podmínek: 
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- pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně 500.000,- Kč proti 
škodám způsobených jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících ze 
smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky uchazeče; pojištění kryje 
škody na věcech a na zdraví: a) způsobené provozní činností; b) způsobené vadným 
výrobkem. Toto pojištění musí být sjednáno jak ve prospěch uchazeče, tak i jeho 
subdodavatelů; 

Kopii pojistné smlouvy či pojistných smluv prokazující pojištění uchazeče musí 
uchazeč předložit před podpisem smlouvy o dílo. 

d) Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19. října 2016 v 16:00. 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou na adresu Obec 
Lhota-Vlasenice, Lhota-Vlasenice 18, 394 70 Kamenice nad Lipou v pracovních dnech 
od 8:00 do 15:00 hodin, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem „SOUTĚŽ – 
Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa v obci Lhota-Vlasenice – NEOTVÍRAT“ a na 
uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálky musí být viditelně 
označeny adresou, na kterou je možné zaslat oznámení, že nabídka byla doručena po 
uplynutí lhůty pro podávání nabídek.  

Zadávací lhůta: - uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů ode dne 
skončení lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání obálek: proběhne ihned po skončení lhůty podání nabídek, tj. 19. října 
2016 v 16:15. Otevírání obálek je veřejné a mohou se ho zúčastnit zástupci uchazečů, 
vždy maximálně 1 osoba, na základě plné moci. 

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria – dle nejnižší nabídkové ceny. 

Bude hodnocena výše nabídkové ceny bez DPH. 

9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 
Ostatní podmínky jsou uvedeny v „Návrhu smlouvy o dílo“. 
 

 
Lhota-Vlasenice dne 19. září 2016 

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

              Milan Houška 
starosta obce 

 


