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1 Identifikační údaje zadavatele 

 

1.1 Zadavatel 

Zadavatel 

 

Obchodní firma / název Obec Plavsko 

Sídlo Plavsko 77, 378 02 p. Stráž nad Nežárkou 

IČ 005 12 699 

Statutární zástupce Ing. František Boček, starosta obce 

 

 

1.2 Zástupce zadavatele 

Zástupcem zadavatele v tomto řízení se na základě příkazní smlouvy a plné moci stala společnost GARANTA CZ a.s. 

 

Zástupce zadavatele 

 

Obchodní firma / název 

 

Sídlo / kancelář 

Kněžská 365/22 

370 01 České Budějovice 

GPS: 48°58'31.695"N, 14°28'37.025"E 

(1. patro, nad obchodem Tommy Hilfiger) 

IČ 260 88 398 

DIČ CZ 260 88 398 

Kontaktní osoba 

Alena Prášková, projektový manažer 

 725 534 967 

  386 321 233 

@  praskova@garanta-cz.eu 

Web www.garanta-cz.eu 
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2 Informace o druhu a předmětu zadávané zakázky 

 

2.1 Informace o druhu zakázky  

Informace o druhu zakázky 

 

Název zakázky Stavební úpravy účelové komunikace p.č. 2696  Plavsko-Šimanov 

Druh zakázky dle předmětu 

 zakázka na dodávky  

 zakázka na služby  

 zakázka na stavební práce 

 

2.2 Informace o předmětu zakázky 

Předmětem zakázky jsou stavební  úpravy stávající účelové komunikace p.č. 2696  Plavsko-Šimanov. Povrch 

komunikace bude částečně ze štěrkodrtě, částečně z cementobetonového krytu a částečně s asfaltobetonovým 

povrchem. Podrobnější informace o předmětu zakázky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace (soupisu 

prací a projektové dokumentaci). 

 

Kód předmětu VZ dle klasifikace CPV:  

45000000-7 Stavební práce 

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace 

 

Termín realizace: 

- termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od podpisu smlouvy 

- termín zahájení prací: po podpisu smlouvy a předání a převzetí staveniště 

- nejzazší termín dokončení a předání díla: do 15. 10. 2017 

 

Předpoklad podpisu smlouvy je ihned po dokončení výběrového řízení, tj. 06/2017. 

 

Místo plnění zakázky 
 

Územní jednotka Název uzemní jednotky Kód územní jednotky 

NUTS 1 Česká republika CZ 

NUTS 2 Jihozápad CZ03 

NUTS 3 Jihočeský kraj CZ031 

NUTS 4 (LAU 1) okres Jindřichův Hradec  CZ0313 

NUTS 5 (LAU 2) obec Plavsko CZ0313 509078 

 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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3 Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace  

 

ZD včetně příloh je přílohou této výzvy.  

 

Další uchazeči, kteří mají o podání nabídky zájem, mohou ZD požadovat písemně. Písemná žádost (v tištěné podobě 

nebo elektronicky) musí být doručena na adresu nebo e-mail zástupce zadavatele (praskova@garanta-cz.eu). ZD 

bude poté poskytnuta e-mailem. 

 

4 Prohlídka místa plnění 

 

Prohlídka místa plnění se neuskuteční organizovaně, místo je přístupné. 

 

5 Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

5.1 Lhůta pro podávání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek končí 30. 5. 2017 v 11:00 hodin.  

 

5.2 Místo pro podání nabídek 

Místem pro podání nabídek je adresa sídla zástupce zadavatele (GARANTA CZ a.s., Kněžská 365/22, 370 01 České 

Budějovice). Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.00 hodin  

a v pátek od 8.00 do 13.30 hodin.  

 

6 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 

Uchazeč je povinen prokázat splnění:  

a) základní způsobilosti 

b) profesní způsobilosti 

c) technických kvalifikačních předpokladů 

 

Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 

v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli 

předložit smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele na plnění zakázky. 

Poddodavatel se musí podílet na plnění zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem 

a v jakém prokázal kvalifikaci.  
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Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základní způsobilosti. Dodavatel dále 

není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat kritérium profesní způsobilosti, kterým je požadováno 

předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán. 

 

Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 

poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace 

prostřednictvím původního poddodavatele. 

 

Podání společné nabídky několika dodavateli  

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou 

nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a kritérium profesní způsobilosti, 

kterým je požadováno předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění ostatní kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé 

společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím poddodavatele se 

odstavec uvedený nad tímto odstavcem použije obdobně.  
 

V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou dodavatelé povinni předložit 

současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 

budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni 

společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze  zakázky. 

Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní 

právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.  

 

Pravost a stáří dokladů  

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn požadovat před 

uzavřením smlouvy předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

V tomto případě je účastník povinen tyto doklady předložit.   

 

Zmocnění 

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu 

jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. 

Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele  

z výběrového řízení.  

 

Při nesplnění kvalifikace  

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém 

řízení.  
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Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Účastník může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

Prokazování splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů 

Účastník může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

6.1 Prokázání základní způsobilosti 

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který: 

 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek1, nebo obdobný trestný čin  

podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, 

 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve 

splátkách a není prodlení se splácením splátek, 

 

e) není v likvidaci2, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku3, v uplynulých 3 letech proti němu nebyl 

prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu4 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Základní způsobilost uchazeč prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče 

(dle výpisu z obchodního rejstříku) ne starším 3 měsíců ke dni vyhlášení výběrového řízení.  

 

                                                
1
 trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin 

obchodování s lidmi; trestný čin proti majetku (a to podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti); trestný čin hospodářský (a to zneužití informace a postavení v 
obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při 
veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie); trestný čin obecně nebezpečný; trestný čin proti 
České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci; trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných (a to trestný čin proti výkonu pravomoci 
orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestný čin úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci) 
2
 § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

3
 § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadu a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

4
 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 
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6.2 Prokázání profesní způsobilosti 

K prokázání splnění profesní způsobilosti je dodavatel povinen dodat doklady uvedené v následující tabulce.  

Doklady požadované pro prokázání splnění profesní způsobilosti 

 

Rozsah požadovaných informací 

a dokladů 
Způsob prokázání splnění Minimální úroveň 

a) Výpis z obchodního rejstříku, 

pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán  

prostá kopie - 

b) Doklad o oprávnění k 

podnikání podle zvláštních 

právních, zejména doklad 

prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či 

licenci 

prostá kopie 

v rozsahu  

odpovídajícím 

předmětu VZ  

c) Doklad(y) osvědčující 

odbornou způsobilost 

dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje 

prostá kopie dokladu 

 

Pokud není z dokladů doložených v nabídce jednoznačně 

patrné, že je osoba zabezpečující odbornou způsobilost 

dodavatele zaměstnancem či členem statutárního orgánu 

dodavatele, doloží účastník čestné prohlášení, že je tato 

osoba jeho zaměstnancem; pokud tato osoba není jeho 

zaměstnancem, doloží smlouvu či jiný závazný právní akt, 

ze kterého bude vyplývat, že tato osoba bude 

zabezpečovat odbornou způsobilost dodavatele pro tuto 

zakázku 

Osvědčení o 

autorizaci v oboru: 

„Dopravní stavby“ 

 

 

6.3 Prokázání technické kvalifikace 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

 

Rozsah požadovaných informací 

a dokladů 
Způsob prokázání splnění Minimální úroveň 

a) Seznam významných zakázek 

poskytnutých dodavatelem 

Seznam referenčních zakázek obdobného charakteru 

včetně stručného popisu činnosti  

Musí být doloženy min. 

3 referenční zakázky 

obdobného charakteru 

(stavební úpravy, 

rekonstrukce či 

výstavby komunikací  
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Rozsah požadovaných informací 

a dokladů 
Způsob prokázání splnění Minimální úroveň 

stručný popis), musí jít 

o činnosti dokončené 

nebo rozpracované v 

letech 2010-2017  

s kontakty na 

zadavatele (tel.  

a e-mail).  

 

7 Údaje o hodnotících kritériích 

 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Podrobné údaje o způsobu hodnocení 

nabídek podle hodnotících kritérií jsou uvedeny v ZD.  

 

8  Závěrečná ustanovení 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit výběrové řízení bez udání důvodu či nevybrat žádného uchazeče. 

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje 

uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek 

výzvy. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Uchazeč podává nabídku bezplatně. 

 

V Českých Budějovicích, dne 18. 5. 2017  

 

 .............................................................. 

 zástupce zadavatele  

 na základě příkazní smlouvy a plné moci 

 

Příloha: 

Zadávací dokumentace vč. příloh  

 

Seznam zkratek 

 

CPV ............................................ slovník pro klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací (Common Procurement 

Vocabulary) 

VZ .............................................. veřejná zakázka 

ZD .............................................. zadávací dokumentace 


