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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána mimo režim 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako 

zakázka na služby. 

 

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Název veřejné zakázky: 
„Výběr poskytovatele Technického dozoru 

investora « Modernizace a rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Kostelec u Holešova »“ 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení: 

Obec Kostelec u Holešova 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa): 

768 43 Kostelec u Holešova č.p. 58 

IČ: 00287342 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele: 
Ing. Petr Hlobil, starosta obce 

 

 

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE  

 

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení: 
STILT PROJECTS s.r.o. 

Sídlo /doručovací adresa: Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov 

IČ: 28622294 

Osoba oprávněná za osobu zastupující 

zadavatele jednat: 

Marcela Prošková, jednatelka 

Kontaktní osoba: Marcela Prošková 

Telefon, fax, e-mail: 
+ 420 723 789 023 

 m.proskova@stilt.cz 

ID datové schránky: ti3p69t 

 

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka na služby 

Řízení:    ZMR 

 

 

Název CPV 

Stavební dozor 71315400-3 
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5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předpokládané hodnoty veřejné zakázky:   200 000,-- Kč bez DPH 

 

6. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora  nad prováděním stavby                

„ Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“  v průběhu realizace 

stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby. Rozsah činností 

je specifikován v zadávací dokumentaci a definován v předepsaných Návrzích jednotlivých smluv. 

Popis činností technického dozoru je obecně formulován v § 153 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona. Předměty poptávaných služeb budou realizovány na základě smluv, přičemž platí, že 

zadavatel je příkazce a vítězný uchazeč příkazník.  

Podrobně je předmět veřejné zakázky zpracován v části 1 Zadávacích podmínek – Pokyny pro 

zpracování nabídky, které tvoří přílohu této výzvy a jsou její nedílnou součástí. 

 

7. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 Předpoklad zahájení plnění:  09/2016 

 Předpoklad ukončení plnění:  06/2017 

 

8. ROZSAH PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

 činnosti technického dozoru stavby poskytované v průběhu stavby 

 činnosti technického dozoru investora poskytované při řešení vad díla zjištěných v 

záruční době a do ukončení záruční doby poskytnuté zhotovitelem na zhotovenou 

stavbu 

 

9. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místem plnění je katastrální území Kostelec u Holešova , obec Kostelec u Holešova. 

 

10. TECHNICKÉ PODMÍNKY  

 

Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří 

přílohu zadávací dokumentace. 

 

 

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ 

TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI 

NABÍDKOVÉ CENY 

  

11.1  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzorech jednotlivých smluv. 
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11.2  DODACÍ PODMÍNKY 

 

Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzorech jednotlivých smluv. 

 

11.3  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzorech jednotlivých smluv. 

 

11.4 SANKČNÍ PODMÍNKY 

 

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzorech jednotlivých smluv. 

 

11.5 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI 

NABÍDKOVÉ CENY 

 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkových cen vyjma: 

 změny sazeb DPH. 

 

12. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

 

13. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzorech smluv a 

zadávacích podmínkách akce. 

Nabídková cena bude zpracována a uvedena na krycím listě. 

 

 

14. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Požadavek zadavatele na zastoupení zadavatele v řízení 

V souladu s ust. § 151 odst. 1 zákona je administrátor veřejné zakázky společnost STILT 

PROJECTS s. r. o., sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, IČ: 28622294 oprávněn za 

zadavatele přijímat veškeré písemnosti v zadávacím řízení, včetně přijetí „Námitek“ podaných 

dodavatelem podle § 110 odst, 1 zákona, resp. Stejnopisu případného „Návrhu“ ve smyslu § 

114 odst. 4 zákona. Odesílání písemností v celém průběhu zadávacího řízení zajišťuje za 

zadavatele rovněž administrátor veřejné zakázky, a to výhradně prostřednictvím datové 

schránky ID: ti3p69t. V této souvislosti zadavatele výslovně upozorňuje na znění odůvodnění 

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25.4.2013 sp. zn. 31 Af38/2012-52, který byl 

potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 7.8.2013 sp. zn. 1Afs 57/2013-

39, podle kterého „je písemnost doručena okamžikem, kdy se dostane do dispoziční sféry 

adresáta“. Se zněním obou judikátů je možno se seznámit na web. Stránkách ÚOHS – veřejné 

zakázky, Soudní přezkum rozhodnutí. 

Na základě těchto požadavků zadavatel upozorňuje, že zájemce musí mít povolený 

příjem poštovních datových zpráv. 
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15. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

 

16. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 

 

Zadavatel jistotu nepožaduje. 

 

17. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

17.1.  Nabídka bude předložena 1x v písemné formě jako ordinál a v českém jazyce.  

 

17.2.  Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

 

17.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou         

řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

 

17.4. Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto  

pokynů pro zpracování nabídky: 

 

17.5. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek  

 u jednotlivých oddílů (kapitol). 

 

17.6.  Podepsaný návrh Smlouvy nebo návrhy Smluv  

 

Součástí zadávacích podmínek jsou vzory Smluv. Uchazeč pouze doplní požadované 

chybějící údaje a Smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouvy musí po obsahové 

stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud 

Smlouvy nebudou odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 

uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. 

Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, 

musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato 

plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.  

 

 

18. PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadávací dokumentace je přílohou výzvy k podání nabídek. 

 

19. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail, 

pošta) kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba:  

Marcela Prošková, tel. +420 723 789 023, e-mail: m.proskova@stilt.cz 
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou 

odeslány současně všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.  

 

 

20. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude organizována vzhledem k povaze předmětu 

plnění veřejné zakázky uskutečněna.  

 

 

21. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

 

Dodavatel v nabídce k prokázání základních kvalifikačních předpokladů předloží čestné 

prohlášení,  

o tom že:  

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odstavec 1 zákona splňuje dodavatel: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 

účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo  

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 

musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 

osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 



     
 

 6  

proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 

zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 

písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 

osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních     3 

letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího  ozdravné postupy a 

řešení krize na finančním trhu 

 

22. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud  je v ní zapsán, v prosté kopii  

- odbornou způsobilost k plnění zakázky prokáže dodavatel formou čestného prohlášení. 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče, nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, čímž se rozumí osvědčení o autorizaci 

inženýra či technika v oboru pozemní stavby 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.  

 

23. EKONOMICKÉ  A FINANČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

 

Dodavatel ve své nabídce prokáže  požadavek  předložením čestného prohlášení o své 

ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 

 

24. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
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Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění požadavku předložením čestného prohlášení o své 

technické způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 

 

21. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY 

 

 Návrh Příkazní smlouvy /CD/ 

 Krycí list nabídky /CD/ 

 Projektová dokumentace /CD/ 

 Výkaz výměr /CD/ 

 

 

 

 

V Kostelci u Holešova, dne 18. 07. 2016 

 

 

………………………………… 

Ing. Petr Hlobil – starosta obce 


