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Dubenec u Dvora Králové nad Labem 

Dubenec čp. 210, Dubenec u Dvora Králové nad Labem, 54455 

Kraj Královéhradecký 

IČO: 00277801 DIČ:CZ 00277801  

Tel:499694213; Fax: 499694213; e-mail: dubenec@dubenec.cz 

__________________________________________________________________________ 

V Obci Dubenec dne 5.6.2018  

Č.j.: 144/2018, spis.zn. 91.2 *DX053OP03SVN* 

Vyřizuje: Jaroslav Huňat ; Tel: +420724180859; e-mail: starosta@dubenec.cz 

___________________________________________________________________ 
 

Výzva k podání nabídky 

Zakázka malého rozsahu na služby dle směrnice č. 3/2017 (usnes.268/2017-32.ZO) Obce 
Dubenec upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 
30.10.2017.  
 
Zadavatel Obec Dubenec tímto vyzývá k předložení nabídek na realizaci veřejné zakázky: 
 
"Vypracování PD pro výstavbu technické a dopravní Infrastruktury pro výstavbu rodinných 

domů v lokalitě Z1 Obec Dubenec" 
 

a)     Identifikační údaje Zadavatele: 
Zadavatel: Obec Dubenec  
Adresa: Dubenec 210, 544 55, Dubenec  
IČO: 00277801  
DIČ: CZ00277801  
Statutární zástupce: Jaroslav Huňat - starosta  
 tel.: 499 694 213 e-mail: starosta@dubenec.cz 
Kontaktní osoba ve věcech 
organizačních VŘ: 

Jaroslav Huňat  
Tel: +420 724 180 859 

 
e-mail: starosta@dubenec.cz 

Bankovní Spojení: Česká spořitelna a.s. Pobočka Dvůr Králové n.L. 
Číslo účtu: 2910286369/0800  

 
b) Předmět veřejné zakázky   
 
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro výstavbu technické a 
dopravní infrastruktury pro plánovanou budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Z1 
v obci Dubenec. V rámci základní technické vybavenosti je řešena komunikace a zpevněné 
plochy, vodovod, dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení a připojovací objekty. 
 
Jedná se o zasíťování pozemků parc.č. 3253, 3459, 3460/3, 3460/4, 3462, 3463 o celkové 
rozloze 32806 m2 v katastrálním území Dubenec u Dvora Králové n.L. 
 
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 

 vodovodní řád včetně přípojek k jednotlivým parcelám 

 splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek k jednotlivým parcelám 

 rozvod elektrické energie včetně přípojek k jednotlivým parcelám 

 veřejné osvětlení v dané lokalitě 
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 příjezdové komunikace k jednotlivým parcelám 

 inženýrská činnost k ÚR a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. nabytí právní 
moci 

 vyjádření dotčených orgánů a majitelů dotčených a sousedících pozemků 

 vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a realizaci 
stavby 

 inženýrská činnost pro stavební povolení a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. 
nabytí právní moci 

 výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální resp. platné verze 
 
Součástí předmětu plnění bude také stavebně technický průzkum včetně potřebných sond, 
geodetické práce a jiné nezbytné práce pro vypracování PD. 
 
Požadovaný počet výtisků PD: 
3x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy 
+ dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu 
DWG,DGN,DOC.XLS, apod. 
 
6× PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření 
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. V elektronické podobě na CD ve 
formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS. apod. 
 
 
c) Klasifikace předmětu Zakázky dle § 47 

 

číselný kód: 71320000-7 

 
d) Zadávací dokumentace, (podmínky přístupu či poskytnutí podle § 48) 
 
Zadávací dokumentaci včetně příloh, po registraci do elektronického tržiště Baggira.cz odkaz: 
https://baggira.cz/hustiranka/www/sign/in/ , stáhnete ve formátu .doc, .pdf a .xls.  
 
Elektronické tržiště je provozováno společností Hustířanka služby s.r.o. (IČ: 05436117, sídlo: 
Dubenec 210, 54455, Dubenec) Registrační formulář do systému Baggira.cz je přílohou č.1 
této výzvy.  
 
Vyplněný formulář zašlete na kontaktní e-mail: starosta@dubenec.cz do 2 pracovních dnů 
Vám bude zasláno Vaše přístupové jméno a heslo. 
Zadavatel si vyhrazuje právo neakceptovat ty žádosti o registraci, které nebudou obsahovat 
všechny uvedené náležitosti! 
 
Případné další informace uplatňujete u kontaktní osoby zodpovědné za VŘ: Jaroslav Huňat, 
tel.: +420 724 180 859, e-mail: starosta@dubenec.cz  
 
e)  Lhůty a místo pro podání nabídek 
 
Termín pro podání nabídek: 

1) Vyhlášení zakázky, rozeslání výzvy 06.06.2018 

2) Lhůta pro podání nabídek 06.08.2018 do 11:00 

https://baggira.cz/hustiranka/www/sign/in/
mailto:starosta@dubenec.cz
mailto:starosta@dubenec.cz
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3) Zadávací lhůta je stanovena na 60 dnů 

 

Nabídky se podávají v systému Baggira.cz, zadávací lhůta je stanovena na 60 dní 
 
f)  Požadovaná způsobilost a kvalifikace pro plnění veřejné zakázky: 
 
f.1.1. Základní Způsobilost pro plnění veřejné zakázky podle §74 
 
5.1.1.1. Způsobilým není dodavatel, který: 
 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; 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, je v 
likvidaci,  

e) proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

 
5.1.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předešlého odstavce 
5.1.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-
li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle předešlého 
odstavce 5.1.1.1. písm. a) splňovat: 
 

a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
5.1.1.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: 
 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.1.1.1. písm. a) 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.1.1.1. písm. a) splňovat 
osoby uvedené v odstavci 5.1.1.2. a vedoucí pobočky závodu, 

 
5.1.2 Profesní způsobilost pro plnění veřejné zakázky podle §77: 
 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán, nebo pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci, (výpis z živnostenského rejstříku), 
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c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 
nezbytná podle zvláštních právních předpisů (autorizace oboru pozemní stavitelství, 
dopravní stavby) podle zák.č.360/1992 Sb. 

 
5.1.3 Technická kvalifikace pro plnění veřejné zakázky podle §79 
 
seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele, 
Požadovaný rozsah: Dodavatel uvede minimálně 3 zakázky na práce obdobné povahy jako je 
předmět plnění této zakázky z nichž každá bude v minimální hodnotě 170.000,- Kč bez DPH. 
 
Způsob prokázání: Dodavatel předloží seznam zakázek formou čestného prohlášení, ze 
kterého budou patrné relevantní údaje o referenční zakázce: objednatel vč. identifikace a 
kontaktních údajů, předmět referenční zZakázky a cena zakázky. 
 
g)  Způsob hodnocení nabídek §114 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je: 
 
- nejnižší nabídková cena 
 
h)  Využití poddodavatele podle § 105 
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, 
které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a aby uvedl identifikační údaje každého 
poddodavatele. 
 
 
 

 
Jaroslav Huňat 

Starosta 
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