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Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  

malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce chodníku v obci Borek 
   
Zadavatel Obec Borek se sídlem Borek č. p. 61, 227 14 Borek, IČ: 00236713, vyzývá k podání nabídky ve 
výběrovém řízení o zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníku v obci 
Borek“. 
 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz 
na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že Zadavatel zadává 
veřejnou zakázku v režimu zákona. Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s 
jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude pro zadavatele provedena dodávka. 
 
1. ÚDAJE O ZADAVATELI 

zadavatel:               Obec Borek 
sídlo:               Borek č. p. 61, 277 14 Borek 
bankovní spojení:              Komerční banka   
číslo účtu:    10128171/0100 
zastoupený:    Vratislav Ryk, starosta obce 
e-mail:    info@obuborek.cz 
tel.:                326 911 945 
dat. schránka:   78hbgjf    
Datum odeslání:  18. 5. 2020 
 
2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro akci Rekonstrukce chodníku v obci Borek na 
pozemku parc. č. 41/11 v k. ú. Borek nad Labem. Rozsah poptávaných stavebních prací je určen přiloženým 
soupisem výkonů a návrhem smlouvy o dílo. Výzva k podání nabídek včetně soupisu výkonů a návrhu 
smlouvy o dílo jsou zveřejněny na úřední desce zadavatele: http://obecborek.cz/obecni-urad/uredni-deska/ 
 
Nabídku žádáme zpracovat vyplněním všech jednotkových cen v tabulce soupisu výkonů. Výše nabídkové 
ceny je součtem cen všech položek soupisu výkonů. Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na 
základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality.  
 
Místo plnění veřejné zakázky 
Stavební práce a související dodávky budou realizovány v obci Borek, pozemek č. 41/11 k. ú. Borek nad L. 
 
Doba plnění veřejné zakázky 
Předpokládaný termín realizace je srpen až září 2020. 
Plnění předmětu veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději do 31. října 2020. 
 
3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základních, profesních a technických kvalifikačních 
předpokladů.  
 
Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu 
bude zřejmé, že příslušný dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.  
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 
starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 
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4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY 
Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými 
v této dokumentaci. Níže uvedené požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit 
přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou doporučujícího charakteru. Zadavatel 
doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením: 

1. Krycí list nabídky  
2. Soupis výkonů (položkový rozpočet) 
3. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů  
4. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 
Nabídku včetně veškerých dokumentů doporučuje zadavatel zpracovat a podat v jednom vyhotovení, tj. 1 
originál. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. 
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést v omyl. 

 
Nabídku podá dodavatel v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, 
označeném podle níže uvedeného vzoru:  
V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude nabídka označena identifikací dodavatele, včetně uvedení 
poštovní adresy dodavatele, pod ní bude výrazným způsobem uveden název veřejné zakázky „Rekonstrukce 
chodníku v obci Borek“ a níže text „NEOTEVÍRAT“. Poštovní adresa místa pro předání nabídek bude 
obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu.  
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který 
podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 

 
5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH analogicky 
dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona. Nabídková cena bude strukturována v předepsaném členění dle vzoru 
uvedeného v následující části zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být zpracována v dělení na cenu 
bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. Nabídky podané do zadávacího řízení budou seřazeny podle výše 
nabídkových cen v nich uvedených. Pro hodnocení nabídek bude relevantní celková cena bez DPH. Před 
samotným hodnocením budou nabídkové ceny posouzeny analogicky z hlediska § 77 zákona, tedy zda se 
nejedná o tzv. mimořádně nízké nabídkové ceny. 
 
6. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto zadávací 
dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK).  

 
Nabídková cena za provedení veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy jako „nejvýše přípustná“ 
a může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši 
nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající navýšení těchto sazeb. 
 
Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním 
veřejné zakázky.  
 
Kalkulaci nabídkové ceny dodavatel zpracuje oceněním jednotlivých prací a dodávek ve struktuře a členění 
dle soupisu prací, který je součástí této zadávací dokumentace (dále jako „položkový rozpočet“). Položkový 
rozpočet bude tvořit přílohu smlouvy.  
 
Uchazeč je povinen ocenit všechny položky položkového rozpočtu. V případě, že uchazeč neocení některou 
z položek v rozporu s tímto ustanovením, případně uvede nulovou hodnotu, bude ze zadávacího řízení 
vyloučen z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
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7. OSTATNÍ INFORMACE 
 
Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek 
Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese Obecní úřad Borek, Borek č. p. 61, 27714 Borek.  
 
Nabídky je možné podávat nejpozději do 3. 6. 2020 do 16,00 hodin.  
 
Dodavatelé mohou podat nabídku na výše uvedenou adresu rovněž poštou tak, aby takto podané nabídky 
byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.  
 
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese. 
Nabídky, předložené nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek již nebudou zařazeny do 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 
 
Termín a místo otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 3. 6. 2020 v 17,00 hodin na Obecním úřadu Borek.   
 
Prohlídka místa plnění  
Prohlídka místa plnění se konat nebude, místo plnění je volně přístupné.  
 
Práva zadavatele a zadávací lhůta 
Zadavatel si vyhrazuje následující práva:  
- vyhrazuje si možnost neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, 
- vyhrazuje si možnost odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace, 
- nevracet podané nabídky, 
- neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti se svou účastí v 

zadávacím řízení. 
 
8. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouvy v listinné podobě.  
Text návrhu smlouvy je součástí této dokumentace jako její příloha.  
   
9. PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou: 
Příloha č. 1 – Soupis výkonů (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – Technická zpráva 
Příloha č. 3 – Krycí list 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 5 – Smlouva o dílo 
 
 
V Borku, dne 18. 5. 2020 
 
 
Vratislav Ryk 
starosta obce Borek 
 
 
 
 

 


