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OUV 263/2020 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 
 

1. Zadavatel:  
 
Obec Vlkov, Vlkov 120, 551 01  
IČ: 00273198 
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Veverka, starosta obce, e-mail:ouvlkov@email.cz 
 

2. Název zakázky:  
 
„Výměna kopilitů za okna“ 

3. Druh zakázky:  
 
stavební práce – veřejná zakázka malého rozsahu  
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou zadavatel v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) není povinen zadat v zadávacím řízení, ale při jejímž 
zadávání je povinen dodržet zásady § 6 zákona. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je poptávána v předpokládaném limitu 
312 000,- Kč bez DPH. 
Nabídková cena na plnění veřejné zakázky nesmí tuto částku překročit. Překročení limitu bude považováno 
za nesplnění podmínek zadávacího řízení.  
 

4. Lhůta pro podání nabídky:  
   23.07.2020 20 h 
otevírání obálek: na zasedání zastupitelstva 24.07.2020  

5. Místo pro podání nabídky:  
 
Svoji listinnou nabídku můžete podat doporučeně (prostřednictvím kurýrní služby, prostřednictvím držitele 
poštovní licence) nebo osobně v úředních hodinách obce https://www.obecvlkov.cz/kontakty-na-urad 
ve lhůtě pro podání nabídek na adresu: 
 

Obec Vlkov 
Vlkov 120 
551 01 Jaroměř 
 

Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným označením 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
„Výměna kopilitů za okna“ 
NEOTVÍRAT! 
 

Obálky musí být viditelně označeny adresou uchazeče. Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den 
lhůty pro podání nabídek 
 

6. Předmět zakázky:  
 
Předmětem zakázky je výměna kopilitů za okna v sokolovně ve Vlkově. 
Podrobnější popis předmětu zakázky je uveden v příloze č. 03 této Výzvy – „Schéma zadání“. 

https://www.obecvlkov.cz/kontakty-na-urad
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7. Hodnotící kritérium 
 
Hodnotící komise provede hodnocení každé nabídky podle hodnotícího kritéria. 
Hodnotícím kritériem je nabídková cena a kvalifikace zadavatele. 
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH.    
 
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu výběrového řízení, 
uchazeč bude žádán o písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny 
podstatné. Pokud zadavatel neobdrží od uchazeče do 3 pracovních dnů od data doručení písemnou odpověď 
nebo se uchazeč nedostaví k jednání za účelem zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude nabídka 
vyřazena. 
Nabídka bude vyřazena z hodnocení také v případě, že i přes zdůvodnění uchazečem komise shledá, že 
nabídková cena je mimořádně nízká. 
 

 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  
V nabídce uchazeč předloží návrh smlouvy na plnění zakázky. Podpisem návrhu smlouvy potvrdí uchazeč 
pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce. 
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
Nabídka musí být podána v českém nebo ve slovenském jazyce.  
Zadavatel vyžaduje podat nabídku v jednom originále. V případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem či 
kopií je rozhodující originál nabídky. 
 
Uchazeč předloží svoji písemnou nabídku v následujícím členění: 
 

1. Krycí list nabídky – Příloha č. 01 – Krycí list nabídky 
 

2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha 02 – Čestné prohlášení 
kvalifikačních předpokladů a doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 
 

3. Návrh smlouvy o dílo sestavený na základě obchodních podmínek uvedených v bodě 14, podepsaný 
osobou oprávněnou za uchazeče jednat.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet došlé nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč 
vynaložil v souvislosti s jeho účastí ve veřejné zakázce. 
 

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  
  
Nabídková cena bude uvedena v členění cena celkem v Kč bez DPH a cena celkem v Kč včetně DPH. 

10. Doba a místo plnění zakázky:  
Místem plnění veřejné zakázky je: budova sokolovny v č.p. 120 ve Vlkově  
Katastrální území: Vlkov u Jaroměře 
Předání staveniště: do 05.08.2020 
Zahájení stavby je do dvou týdnů od předání staveniště. 
Lhůta dokončení všech činností je stanovena nejpozději do 31.09.2020. 

11. Požadavky na varianty nabídek:  
Varianty nabídek nejsou přípustné.  

12. Poskytování dodatečných informací:  
 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek.  
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NEPOVINNÉ NÁLEŽITOSTI  
 

13. Požadavky na prokázání kvalifikace: (zadavatel požaduje prokázání kvalifikace)  
 
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace takto: 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal ZÁKLADNÍ kvalifikace – viz příloha č. 2 této Výzvy. Tato 
základní kvalifikace je prokázána vyplněním a podepsáním čestného prohlášení v příloze č. 2. 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal PROFESNÍ kvalifikaci – a sice předložením kopie výpisu 
z obchodního rejstříku, ev. živnostenským oprávněním pro požadovanou činnost – tak, aby bylo zřejmé, že 
uchazeč je profesně schopen zakázku splnit. Originály či úředně ověřené kopie předloží vybraný dodavatel 
před podpisem smlouvy. 
 
Komentář: 

 Profesní  kvalifikace 
Profesní způsobilost prokáže uchazeč: 
- který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje 
nebo 
- který předloží doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 
Zadavatel požaduje prokázání profesní kvalifikace dodavatele v nabídce doklady v prosté kopii. Uchazeč může splnění 
profesní kvalifikace prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů, a to 
v rozsahu,  v jakém doklad obsahuje požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti. 

 

 

14. Obchodní podmínky:  
Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh smlouvy o dílo, který bude respektovat podmínky a termíny 
uvedené v této výzvě k podání nabídky. Zároveň si zadavatel vyhrazuje právo o návrhu smlouvy o dílo dále 
jednat. 
Ve smlouvě o dílo budou uvedeni 2 objednatelé: Obec Vlkov (Vlkov 120, 551 01, IC: 002731968 
a Tělocvičná jednota Sokol Vlkov, Vlkov č.p. 120, IČ: 48622010. 
Záruční doba na celé dílo bude 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Fakturace bude 
probíhat měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše 90% celkové ceny díla. 
Na zbylých 10% ceny díla bude vystavena faktura až po odstranění všech vad a nedodělků. 
Splatnost daňových dokladů bude 30 dnů. Faktury budou vystavovány na každého objednatele zvlášť 
v následujícím poměru částek ceny za dílo: 4/9 na T. J. Sokol a 5/9 na Obec Vlkov. 
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla je 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
Smluvní pokuta za nedodržení BOZP, porušení zákona č. 183/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek, 
v platném znění či nenahlášení subdodavatele činí 3000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
 
 

15. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:  
Zadavatel nepožaduje. 

16. Ostatní   
Zadavatel zašle elektronicky dodavatelům Oznámení o výběru dodavatele do 14 dnů od otevření obálek. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení. 

 

Účastníci výběrového řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení. 



4 
 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

 

Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly plnění předmětu 

veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů po celou dobu její 

realizace, a to i opakovaně. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Uchazečům nebudou uhrazeny 

vynaložené náklady. 

 

17. Přílohy zadávacích podmínek:  
 
Příloha č. 01 -  Krycí list nabídky 
Příloha č. 02 - Čestné prohlášení kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 03 – Schéma zadání  
 
 

 
Zastupitelstvo obce Vlkov schválilo usnesením č. 4/12/2020 z 22.05.2020 Dohodu o investici 
do společné věci mezi T. J. Sokol Vlkov a Obcí Vlkov, kterou byla pověřena obec, aby 
v rámci své samosprávné agendy provedla na realizaci investice výběr dodavatele.  
 
Ve Vlkově dne17.06.2020      
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Jaroslav Veverka – starosta obce 
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce dne: 17.06.2020  Sejmuto dne: 
Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 17.06.2020  Sejmuto dne:   
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