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PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

Dodávka a montáž LED osvětlení pro veřejné osvětlení v obci Rovečné 

 

Název:   Obec Rovečné 

Sídlo:  Rovečné 82, 592 65 Rovečné 

IČ:  00295281 

DIČ:  CZ00295281 

Jednající: Ing. Miroslav Prudký – starosta 

Tel.:  +420724185923 

E-mail:  starosta@rovecne.cz 

1. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 
1.1. Předmět zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných 
zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veškeré odkazy na zákon 
v této výzvě je nutné považovat za analogické.  Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž 
LED svítidel pro veřejné osvětlení v obci Rovečné. 
Bližší popis veřejné zakázky, včetně požadavků na technické normy a další podmínky realizace je 
uveden v této výzvě, jejích přílohách a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.   
Dodavatel je dále povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky. Dodavatel je 
odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky. 

2.   DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaný termín plnění zakázky je instalace daného řešení nejpozději do 15pracovních dní od 
podpisu Smlouvy o Dílo. Místo plnění je sídlo zadavatele, tj. obec Rovečné 

3.    ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace je vybraným zájemcům poskytována současně s touto výzvou. 

 3.1. Členění zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří: 

 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

 Zvláštní příloha      č.1    KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 Zvláštní příloha č.2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ 
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 Zvláštní příloha      č.3  NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 4.1. Obchodní podmínky 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky 
této veřejné zakázky jsou vymezeny ve formě návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3). V návrhu Smlouvy 
o dílo uchazeč doplní vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu předmětu instalace v rozsahu 
oceněného rozpočtu a datum podání nabídky.   
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat 
stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu 
s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.   
Návrh Smlouvy o dílo musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. 
 
 4.2. Platební podmínky 
 
Platební podmínky jsou stanoveny v návrhu Smlouvy o dílo. Objednatel nebude poskytovat zálohy.   
 
5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
 5.1. Oceněný slepý rozpočet 
 
Nabídková cena je cenou za kompletní realizaci předmětu zakázky. Uchazeč stanoví celkovou 
nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech služeb, prací a dodávek, které tvoří 
předmět veřejné zakázky. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce, dodávky či související služby 
nezbytné pro kvalitní dodání všech součástí předmětu veřejné zakázky, veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním dodáním, včetně všech rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění 
dodávky, zejména náklady na montáž, výrobní a pořizovací náklady, náklady na dodávku, dopravu, 
balné, přepravné při vrácení prázdných obalů, pojištění spojené s dodávkou předmětu, cla, daně, 
dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy a i další náklady vyplývající z této zadávací dokumentace. Nabídková 
cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit.   
Nabídková cena bude zpracována v členění dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu zadávací 
dokumentace a bude uváděna v korunách českých. U každé zadavatelem poptávané položky uvedené 
v této příloze uchazeč uvede cenu za každou položku bez DPH. Dále uchazeč v tabulce vyplní položku 
„Nabídková cena v Kč bez DPH“, která je dána součtem cen položek ve sloupci „cena bez DPH“ a 
položky „DPH 21 %“ a „nabídková cena vč. DPH“.  Takto vyplněný rozpočet bude součástí nabídky a 
následně pak i součástí kupní smlouvy, jako její příloha č. 1.   
Zadavatel uchazeče upozorňuje, že je povinen ocenit všechny položky položkového rozpočtu. 
Uchazeč dále není oprávněn vymazat nebo jakkoliv upravit popis jednotlivých položek položkového 
rozpočtu. Poruší-li uchazeč výše uvedené povinnosti, bude to důvodem pro jeho vyloučení z 
výběrového řízení.  
Nabídková cena bude uvedena v návrhu Smlouvy o dílo, v krycím listu nabídky a v oceněném 
rozpočtu.   
Uchazeč je povinen předmět veřejné zakázky ocenit v celém rozsahu požadovaném zadavatelem. 
Není možné podat nabídku pouze na určitou část veřejné zakázky.   
V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost ve své nabídce. Celková nabídková 
cena bude v takovém případě dána součtem částek ve sloupci „cena bez DPH“. Zadavatel stanoví, že, 
pokud se uchazeč stane plátcem DPH dodatečně, platí, že nabídková cena uvedená v nabídce již DPH 
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zahrnuje. Uchazeč je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá vůči 
zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec nabídkové ceny.  
Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout 
do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém položkovém rozpočtu. Jiná forma 
slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za provedené práce) není přípustná. 
 
 
 5.2. Změna ceny předmětu plnění 
 
Překročení nabídkové ceny včetně DPH je možné za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky 
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena 
podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 
6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 
 
 6.1. Základní kvalifikační předpoklady 
 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 
písm. a) až l) zákona a to předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, 
že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. (Uchazeč 
může použít vzor čestného prohlášení v příloze zadávací dokumentace, který doplní a podepíše).    
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů každý z nich.   
 
 6.2. Profesní kvalifikační předpoklady 
 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 
a)  Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. Pokud podá nabídku více dodavatelů společně, je povinen doložit výpis 
z obchodního rejstříku každý z nich,  

b)  Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci. 

 
 
7. OBSAH A FORMA NABÍDKY 
 
 7.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 
 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě. Nabídka bude 
předložena v jednom originálním vyhotovení v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému 
rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a obchodním jménem uchazeče včetně 
adresy, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Obálka bude označena nápisem „NEOTEVÍRAT“.   
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení 
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém 
řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč 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.   
 

 POŽADAVKY K OBSAHOVÉMU ČLENĚNÍ NABÍDKY 

 KRYCÍ LIST NABÍDKY 
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 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE 

 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE 

 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

 POLOŽKOVÉ ROZPOČTY 
 

8. PODÁNÍ NABÍDKY 

 8.1. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a 
končí dne 02.09.2016 v 10:00 hodin.  Otevírání obálek je bez účasti uchazečů.   

 8.2. Podání nabídek 

Nabídka bude podána na adrese zadavatele. Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím 
držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě 
pro podání nabídek. Nabídku není možné doručit elektronicky nebo prostřednictvím datových 
schránek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky 
podatelnou zadavatele. Na nabídku doručenou po uplynutí stanovené lhůty se pohlíží, jako by nebyla 
podána. 
 
9. VARIANTY NABÍDKY 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.   
 
10. HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Hodnocení nabídek 
bude provedeno seřazením nabídek podle výše nabízené ceny. Vítězí nabídka s nejnižší hodnotou. 
K hodnocení nabídek bude využit údaj o nabídkové ceně z návrhu kupní smlouvy, který musí být ve 
shodě s údaji o nabídkové ceně na krycím listu nabídky a v ostatních částech nabídky.   
 
11. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVETELE 
 
Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností uvedených v této 
zadávací dokumentaci je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování.  
Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení nebudou uchazečům 
přiznána (viz. § 153 zákona).  
Zadavatel si vyhrazuje dále tato práva:  
 zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu (až do uzavření smlouvy). 
 
 
 
 

 
 
 
V Rovečné dne 18. 8. 2016 
 
 
___________________________ 
Ing. Miroslav Prudký – starosta obce 
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