OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1.
ZADAVATEL
1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776, zastoupený:
Viktorem Ganjuškinem – starostou obce
1.2. Osoba pověřena výkonem zadavatelských činností: Ing. Libor Malůšek, Františka Kokeše
1057, 768 24 Hulín, IČ: 87157608, tel: 774 731 985, email: libor.malusek@email.cz
2.

NÁZEV ZAKÁZKY

2.1.
2.2.

Název zakázky malého rozsahu: „Víceúčelové hřiště“
Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek („zákon“) a je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo zadávací
řízení. Zakázka bude zadávána v souladu se Směrnicí obce č. 1/2017 – Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.

3.

DRUH ZAKÁZKY

3.1.

Zakázka malého rozsahu na stavební práce.

4.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

4.1.
4.2.
4.3.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18. 6. 2021 v 11:00 hod.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci
výběrového řízení, přičemž bezodkladně informuju účastníka o pozdním podání nabídky.

5.

MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

5.1.

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo osobně podat na adresu: Obecní úřad Střílky,
Koryčanská 47, 768 04 Střílky. Za okamžik podání nabídky se považuje její převzetí
podatelnou Obecního úřadu Střílky na výše uvedené adrese. Úřední dny obecního úřadu
jsou: Pondělí: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Úterý: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00, Středa:
8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Pátek: 8:00 – 11:00

6.

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

6.1.
6.2.

Předmětem zakázky malého rozsahu je rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střílky.
Bližší specifikace předmětu zakázky malého rozsahu je uvedena ve Výkazu Výměr (příloha
č. 3 Oznámení výběrového řízení) a Projektové dokumentaci (Příloha č. 2 Oznámení
výběrového řízení).
Klasifikace předmětu zakázky: CPV 45000000-7 - Stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 3 503 767 Kč bez DPH

6.3.
6.4.
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7.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

7.1.

Nejnižší nabídková cena celkem v Kč bez DPH

8.

ZPŮSOB HODNOCENÍ

8.1.

Hodnocení při jediném kritériu podle výše nabídkové ceny probíhá seřazením nabídek
podle absolutní hodnoty nabídkové ceny celkem v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší.

9.
9.1.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
Zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovědného
zadávání, přesněji zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací, a to do té výše, kterou považuje vzhledem k povaze a smyslu zadávané
veřejné zakázky malého rozsahu za možnou:
a) podmínka sociálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna v zadávací
dokumentaci, když zadavatel stanovil obchodní podmínky takovým způsobem, aby
umožnil tak v co největší míře účast malým či středním podnikům.
b) Podmínka environmentálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna
samotným projektem, ve kterém zadavatel stanovil technické podmínky a požadavky
odpovídající současným environmentálním požadavkům a trendům. U navržených
technologií se pak zadavatel zaměřil na taková technická řešení, která zohledňují
ochranu životního prostředí. Všechna projektem navržená řešení a postupy musí
samozřejmě splňovat příslušné normy. Zadavatel také zohlednil podmínky
environmentálního zadávání, když v projektu stanovil podmínky likvidace odpadů
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu díla.
c) Podmínka inovace je zohledněna samotným projektem, kde zadavatel inovuje
současný stav svého území.

10.

PODMÍNKY A POŽADVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

100 %

10.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
10.2. Nabídka bude zpracována v listinné podobě 1x v originále dle formálních, technických
a smluvních požadavků zadavatele.
10.3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
10.4. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, musí být podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou
doloží účastník v nabídce příslušnou plnou moc, nebo jiný platný pověřovací dokument.
10.5. Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce.
10.6. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po
uplynutí lhůty pro podání nabídek a dále bude obálka zřetelně označena nápisem:
„SOUTĚŽ – Víceúčelové hřiště – NEOTVÍRAT“

11.

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI NABÍDKY

11.1. Vyplněný krycí list nabídky – který musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka. Pro sestavení krycího listu nabídky účastník využije přílohu č. 1
Oznámení výběrového řízení.
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11.2. Doklady prokazující způsobilost – dle čl. 16 tohoto Oznámení výběrového řízení (pro
prokázání základní způsobilosti v nabídce může účastník použít přílohu č. 6 Oznámení
výběrového řízení – vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti.)
11.3. Návrh smlouvy o dílo – zpracovaný dle přílohy č. 4 Oznámení výběrového řízení. Tento
návrh musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a musí být v
souladu s obchodními podmínkami a požadavky zadavatele uvedenými v Oznámení
výběrového řízení.
11.4. Položkový rozpočet stavby – dle přílohy č. 3 Oznámení výběrového řízení.
11.5. Seznam poddodavatelů – zpracované dle čl. 20 tohoto Oznámení výběrového řízení
11.6. Další doklady a písemnosti výše neuvedené (např. plná moc atd.)

12.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

12.1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH.
Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
12.2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou.
12.3. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše
přípustná.
12.4. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace zakázky
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
12.5. Účastník v nabídce doloží nabídkovou cenu předložením vyplněného položkového rozpočtu
– výkazu výměr (příloha č. 3 tohoto Oznámení výběrového řízení). Účastník není oprávněn
do položkového rozpočtu zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není
oprávněn přidávat nebo odebírat některou položku. Všechny stanovené položky musí být
oceněny částkou větší než 0.
12.6. V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy se k
ceně uvedené v krycím listu nabídky nepřihlíží.

13.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

13.1. Místo plnění: Obec Střílky, Zlínský kraj.
13.2. Termíny realizace jsou uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 4 Oznámení výběrového
řízení)

14.

VARIANTY NABÍDKY

14.1. Zadavatel varianty nabídky nepřipouští.

15.

POSKYTNUTÍ, ZMĚNA ČI VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

15.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na vysvětlení zadávací dokumentace nebo na změnu nebo
doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádosti dodavatelů, nebo z vlastního
podnětu.
15.2. Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost (zaslaná emailem) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Strana 3

15.3. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dle předchozího odstavce.
15.4. Kontaktní osoba pro podání písemných žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek,
případně poskytnutí kompletních zadávacích podmínek: Ing. Libor Malůšek – pověřen
výkonem zadavatelských činností, tel.: 774 731 985, e-mail: libor.malusek@email.cz.
15.5. Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.
15.6. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění
zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení,
prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávacích podmínek
činila nejméně celou svou původní délku.

16. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
16.1. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích, případně je
mohou nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky.
16.2. Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.
16.3. Předkládá – li účastník v nabídce doklady prokazující jeho způsobilost, tak uvedené doklady
účastník dokládá v prosté kopie dokladů.
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
základní způsobilost. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3
měsíce. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může účastník prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má účastník sídlo, a
které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Platným certifikátem
vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci
ve výběrovém řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu. Stejně jako certifikátem může účastník prokázat kvalifikaci osvědčením, které
pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost
certifikátu je jeden rok od jeho vydání.
17. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
17.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti.
17.2. Způsobilým není dodavatel, který:
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro některý z těchto trestných činů:
A) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný
čin účasti na organizované zločinecké skupině,
B) trestný čin obchodování s lidmi,
C) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. podílnictví,
5. podílnictví z nedbalosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
D) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
E) trestné činy obecně nebezpečné,
F) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
G) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci ve smyslu § 187 občanského zákoníku, proti němuž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či vůči němuž byla
nařízena nucená správa (například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla účastníka.
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17.3. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti výše uvedených písm. a) – e)
ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení dle přílohy č. 6 tohoto
Oznámení výběrového řízení.

18. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
18.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti.
18.2. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
18.3. Splnění profesní způsobilosti dále prokáže dodavatel předložením živnostenského
oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení,
případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá.
Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli minimálně: „Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování.“
19. KRITÉRIA TECHNICKÉ KVALIFIKACE
19.1. Technickou kvalifikaci prokáže účastník předložením seznamu stavebních prací
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení. Doba „posledních 5let
před zahájením výběrového řízení“ se považuje za splněnou, pokud stavba uvedená v
příslušném seznamu byla v průběhu této doby dokončena. Minimální úroveň tohoto
kvalifikačního kritéria je realizace alespoň 3 stavební práce v rozsahu minimálně 1
000 000 Kč bez DPH pro každou z nich, jejichž předmětem byla výstavba, oprava či
rekonstrukce hřišť.
19.2. Seznam referenčních zakázek musí být ze strany dodavatele podepsán oprávněnou osobou
nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou.
20. SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ
20.1. Účastník doloží vyplněný seznam poddodavatelů dle přílohy č. 5 tohoto Oznámení
výběrového řízení, s uvedením případných poddodavatelů, jejich identifikačních údajů a
věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím. Tento seznam musí být podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě, že zakázka nebude
prováděna pomocí poddodavatelů, toto bude v příloze uvedeno a rovněž podepsáno
oprávněnou osobou.
21.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

21.1. Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 4 Oznámení
výběrového řízení – Návrh Smlouvy o Dílo. Návrh Smlouvy o Dílo nesmí být účastníky
jakkoliv měněn a musí být ze strany účastníka podepsán oprávněnou osobou nebo osobou
k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření
musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka.

22.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

22.1. Prohlídka místa plnění nebude organizována, případné požadavky uplatní účastník u
kontaktní osoby zadavatele. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin – starosta obce,
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Tel.: 573 375 012, email: obec@obecstrilky.cz
23. UZAVŘENÍ SMLOUVY
23.1. Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka výběrového řízení, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
23.2. Smlouva musí být uzavřena ve shodě se zadávacími podmínkami a vybranou nabídkou.
23.3. Pokud vybraný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo zadavateli neposkytne
dostatečnou součinnost k jejímu uzavření, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy
dalšího účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního
hodnocení nabídek.
24.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. O
zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny
účastníky výběrového řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
24.2. V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek zadavatel
oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
24.3. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud jím podaná nabídka nesplňuje
zadávací podmínky, tzn., pokud údaje, doklady, vzorky a/nebo modely předložené
účastníkem výběrového řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového
řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.
24.4. Zadavatel může také vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud na
základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník výběrového řízení
uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
24.5. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového
řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového
řízení zdůvodněna. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka výběrového řízení
jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.
24.6. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Nabídky
se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
zakázky malého rozsahu.
24.7. Pokud by došlo k nesouladu některých dokumentů, je vždy prioritní výkaz výměr – příloha
č. 3 tohoto Oznámení výběrového řízení.
24.8. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná
se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
24.9. Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani zadávacím řízením dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
24.10. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníků u třetích osob
či u dostupných veřejných zdrojů.
24.11. Vybraný účastník (zhotovitel) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s
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realizací předmětu této smlouvy, resp. projektu, včetně účetních dokladů minimálně do
31. 12. 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji
zhotovitel použít.
24.12. Vybraný účastník (zhotovitel) je povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat
požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy, resp.
projektu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu
této smlouvy, resp. projektu, a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
25.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
Příloha č. 3 - Elektronická podoba výkaz výměr
Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o Dílo
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

Ve Střílkách, dne 2. 6. 2021

Digitálně podepsal
Libor
Libor Malůšek
Datum: 2021.06.02
Malůšek
13:09:24 +02'00'
__________________________

Ing. Libor Malůšek
Pověřen výkonem zadavatelských činností
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