
 

 

V Ý Z V A 
 k podání nabídek na veřejnou zakázku spolufinancovanou  

Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad 
 
 
Zadavatel: 

Název:   Obec Mladý Smolivec 
Sídlo:    Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 
IČ:   00256935 
Statutární zástupce:  Eva Kubová, starostka 
 
 
1. Název zakázky:  

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“ 
 
2. Postup a program 

Zjednodušené podlimitní výběrové řízení je realizované za účelem zadání podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce projektu, který je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
spolufinancován Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad. 
 

3. Předmět zakázky: 
Předmětem zakázky je rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a v obci Dožice. 
Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách: I. etapa: Hlinovna – Draha (v části Mladý 
Smolivec), II. etapa: Ke mlejnu – Do souhradí (v části Dožice).  
V I. etapě se jedná o rekonstrukci komunikace v celkové délce 590 m a šířce 4m. Začátek úpravy 
je na křižovatce se směry Mladý Smolivec, Starý Smolivec a Metly. Konec úpravy je u čp. 10 
v Mladém Smolivci. 
V II. etapě se jedná o rekonstrukci dvou komunikací  v celkové délce 800 m a šířce 4m. Začátek 
úpravy první komunikace „Ke mlejnu“ je na křižovatce se směry  Nepomuk – Lnáře (točna 
autobusů). Konec úpravy této komunikace je u čp. 6 v Dožicích. Začátek úpravy druhé  
komunikace „Do souhradí“ je na křižovatce se směry Nepomuk – Lnáře u požární nádrže a konec 
je za čp. 102 v Dožicích. 
 

4. Místo a lhůta pro podání nabídek:  
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu zadavatele: Obec 
Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk. Zdržení pošty je rizikem uchazeče. Obálka 
musí být zalepená a označená nápisem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý 
Smolivec a její části Dožice“ a nápisem „NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA“. Nabídky musí být 
doručeny nejpozději do 9. února 2009 do 12:00 hodin. 
  
Zadávací dokumentace včetně příloh bude uchazečům zaslána doporučeně poštou.   
Dokumentace je rovněž k nahlédnutí v sídle zadavatele.  

 
5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek:  

Podané nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost 
nabídky (§ 78 odstavce 1, písm. a)). 
 
Dílčími kritérii jsou:        Váha v % 

1. Nabídková cena          70 % 
2. Záruční doba               30 %     

 
Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti bodovací metodou 
v souladu s výše uvedenými kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu. O 
výsledku výběrového řízení budou účastníci vyrozuměni písemnou formou.  



 

 

Uchazeč musí dodržet následující podmínky: 

- Stavební práce budou zahájeny dne 1. 3. 2009. 
- Délka trvání I. etapy Hlinovna – Draha: 1. 3. 2009 – 30. 4. 2009 
- Délka trvání II. etapy Ke mlejnu – Do souhradí: 1. 6. – 31. 8. 2009. 
- Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 8. 2009.   
- Vybraný uchazeč poskytne zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o dílo 

tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 27. 2. 2009.  
 

6. Náležitosti nabídky: 
Zájemce o tuto veřejnou zakázku musí vyhovovat základním kvalifikačním požadavkům a dále 
musí prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů, blíže viz odst. 7, 8 této výzvy. Dle 
pokynů výzvy a zadávací dokumentace (ZD) vypracuje zájemce písemnou nabídku, jejíž součástí 
musí být: 
 

1. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek  
2. Krycí list nabídky (příloha č. 1) 
3. Vlastní nabídka 

- plné jméno, resp. název firmy, sídlo firmy, právní forma podnikání (a.s., s.r.o., fyz. 
osoba apod.), jméno jednatele, resp. statutární orgán společnosti, resp. podílníků 

- nabídkovou cenu - cena bez DPH, DPH a cena celkem s DPH v Kč 
- záruční podmínky (záruka) 
- oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr) 
- časový harmonogram prací (termíny plnění) 
- finanční harmonogram 
- platební podmínky 

5. Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů  
6. Doklady k prokázání profesních předpokladů (doklad o oprávnění k podnikání) 
7. Reference/doklady k prokázání technické kvalifikace uchazeče (seznam stavebních prací 

za posledních 5 let) 
8. Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče 
9. Doplnění nabídky o další přílohy dle vlastního uvážení uchazeče (nepovinné) 
 

Vynechání kteréhokoliv z bodů náležitostí nabídky nebo kvalifikačních kritérií uvedených 
v zadávací dokumentaci bude důvodem k vyřazení nabídky! 
 

7. Základní kvalifikační předpoklady 
Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií podle § 53, odstavce 1, písm. a) až i)  
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách předložením čestného prohlášení (viz § 62, 
odstavec 2 zákona).  
 

8. Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: 
a) originálu výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni ukončení výzvy, nebo 
 
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci. ŽL nebo licenci předloží uchazeč v prosté kopii. 

 
9. Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů stanovených v § 56 
zákona, odstavce 3, písm. a). Ostatní kritéria a doklady dle § 56 zákona zadavatel nepožaduje.  
 

10. Termín a místo otevírání obálek:   
Otevírání obálek se uskuteční dne 9. února 2009 v 13:00 hod. na Obecním úřadě v Mladém 
Smolivci, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk.  

 
11. Zájemce nemůže předložit nabídku s více variantami. 
 
12. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, nebudou-li splněny podmínky zadání. 



 

 

V Mladém Smolivci, 12. ledna 2009  
 
 
 
 

 
 
 

 ....................................................... 
                    Eva Kubová 
                       starostka             
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