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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 

 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zakázka malého rozsahu na stavební práce 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.  
 

NÁZEV ZAKÁZKY: 
 

Oprava pomníků a křížků v k.ú. Dubenec, I. etapa 

 

ČJ:  147/2018 ze dne 23.02.2018 

Počet listů: 12 stránek 

Počet příloh: 4 přílohy 
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1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
Tato Zadávací dokumentace obsahuje souhrn veškerých údajů a informací nezbytných pro 
zpracování nabídky, které plně reprezentují závazné požadavky a záměry zadavatele. Z těchto 
podkladů je uchazeč povinen závazně vycházet při zpracování své nabídky. 
Podáním nabídky na plnění zakázky dle této dokumentace považuje zadavatel dokumentací za 
uchazečem odsouhlasenou. 

1.1. PŘEDANÉ PODKLADY - PŘÍLOHY: 
Zadávací dokumentace je osloveným dodavatelům zpřístupněna po doručení této výzvy na 
adrese: https://baggira.cz/hustiranka/www/demand/summary/28/  nebo na profilu 
zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277801   
 

1) Zadávací dokumentace (pdf) 
2) Příloha č.1 Krycí list nabídky (word) 
3) Příloha č.2 Čestné prohlášení – způsobilost dodavatele (word) 
4) Příloha č.3 Čestné prohlášení – prohlášení dle §104 (word) 
5) Příloha č.4 Rozpočet (xls) 
6) Příloha č.5 Smlouva o dílo (word) 
7) Příloha č.5.1 Obchodní podmínky (pdf) 
8) Příloha č.6 List referencí (word) 
9) Příloha č.7 Restaurátorské záměry + rozpočty (soubor zip) 

 

1.2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE: 
1) V nabídce budou zapracovány veškeré podmínky soutěže. Dále v nabídce budou 

zahrnuty veškeré náklady spojené se zakázkou.  

2) Nabídka bude zpracována dle přiloženého technického zadání a bude obsahovat vše 

potřebné k realizaci a úplnému dokončení zakázky. 

2. INFORMACE O ZADAVATELI 

2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
Zadavatel :    Obec Dubenec 
Adresa :    Dubenec č.p.210, 544 55, Dubenec 
IČO:    00277801 
DIČ :     CZ00277801 
Statutární Zástupce :   Jaroslav Huňat - starosta 
Kontaktní osoba :  Jaroslav Huňat 
tel.:     499 694 213, 724 180 859, e-mail: starosta@dubenec.cz  
 
Kontaktní osoba ve věcech:  Jaroslav Huňat 
organizačních VŘ   tel.: 724 180 859, e-mail: hustirankasluzby@gmail.com  
 
Bankovní Spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Dvůr Králové n.L. 
Číslo účtu:   2910286369/0800 
 

3. POPIS ZAKÁZKY 
Předmětem zakázky jsou stavební, kamenické a speciální stavební práce na opravě I. Etapy 
oprav pomníků a křížků v k.ú. Dubenec. 

1. Engerův křížek - Památka je umístěna na volně přístupném prostranství v centrální 

části obce Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), GPS: 50°22'21.39"N, 

https://baggira.cz/hustiranka/www/demand/summary/28/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277801
mailto:starosta@dubenec.cz
mailto:hustirankasluzby@gmail.com
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15°48'19.60"E, je situována na parcele Č.p.: 3633, která je ve vlastnictví majitele - 

Lazecká Marie, č. p. 18, 54455 Dubenec. 

2. Litinový křížek  - Pískovcová památka se nachází na volně přístupném místě, ve svahu 

nad obecní komunikací v obci Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), při levé 

straně místní komunikace ve směru na obec Lanžov. GPS: 50°23'27.62"N, 15°46'47.22"E. 

Je umístěna na parcele č. 2331, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. p. 210, 54455 

Dubenec. 

3. Machatskchkův křížek - Pískovcová památka se nachází na volně přístupném místě, ve 

svahu nad obecní komunikací v obci Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), při 

pravé straně místní komunikace ve směru na obec Lanžov. GPS: 50°23'07.19"N, 

15°47'10.65"E. Je umístěna na parcele č. 1275, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. 

p. 210, 54455 Dubenec. 

4. Patzákův křížek - Památka je umístěna na volně přístupném prostranství v centrální 

části obce Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov), GPS: 50°22'30.90"N, 

15°48'05.44"E, je situována na parcele Č.p.: 627, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, 

č. p. 210, 54455 Dubenec. 

5. Pískovcový kříž u pošty -    Pískovcová památka se nachází na volně přístupném místě, 

v blízkosti místního poštovního úřadu, v obci Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres 

Trutnov), GPS: 50°22'10.44"N, 15°48'43.04"E. Je umístěna na parcele č. 2003/1, která je 

ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. p. 210, 54455 Dubenec. 

6. Stoplův kříž u hřbitova - Pískovcová památka se nachází na volně přístupném místě v 

obci Dubenec (Královéhradecký Kraj, okres Trutnov). GPS: 50°22'36.56"N, 

15°48'53.24"E. Je umístěna na parcele č: 3300, která je ve vlastnictví OBEC DUBENEC, č. 

p. 210, 54455 Dubenec. Památka je umístěna v mírném svahu vpravo přes cestu u 

místního hřbitova v Dubenci. 

Popis restaurátorských prací 
 

1. Engerův křížek - Celou památku je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě 
rozebrat na jednotlivé části a opatřit prostor jejího osazení betonovým základem. 
Restaurátorské zásahy na jeho jednotlivých částech následně provést v prostorách 
zajištěných před jejich případným zcizením, či poškozením nepovolanými osobami. 
Povrch jednotlivých části památky před samotným očistěním ošetřit biocidními 
prostředky určenými k odstranění biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. 
Místa s povrchovou destrukcí kamene chemicky zpevnit (povrch pilíře včetně centrální 
reliéfové výzdoby). Následné omytí a očištění povrchu památky musí být provedeno 
šetrně, aby nedošlo k úbytku původní hmoty. Chemicky odstranit případné anorganické 
krustové nánosy. V případě výskytu solných výkvětů, tyto plochy odsolit zábaly. 
Odstranit i nevhodný barevný nátěr, který svojí konzistencí zabraňuje prodyšnost 
kamenného povrchu památky. Odstranit nekvalitní cementové vysprávky a spáry z 
minulosti. Po očistění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé poškozené prvky a povrchy 
památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, pórovitosti a nasákavosti jako 
původní materiál (světlý jemnozrnný pískovec). U větších vysprávek použít jako kotevní 
součást nerezový drát. Stejným způsobem doplnit i písmo. Slepit a doplnit fragment z 
horní části pilíře. Písmo na nápisových plochách domodelovat a zvýraznit vybarvením v 
černo – šedé či červeno – hnědé barvě. Po těchto restaurátorských zákrocích památku 
jako celek osadit na betonový základ. Nahradit přitom staré spojovací čepy za nové, 
vyrobené z nerezového a nízko roztažného materiálu. Provést nové vyspárování spojů na 
sebe navazujících částí památky. V případě barevné retuše, tato musí být pouze lazurní a 
použita jen v nejnutnější možné míře. Na závěr povrch památky biocidně a hydrofobně 
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ošetřit chemickými přípravky. Litinový kříž vyjmout z depozitu obce, v prasklině ho 
odborně svařit, dále zbavit ho od nánosů koroze a starých nátěrů (opískovat), nechat 
žárově pozinkovat a následně i opatřit vícevrstvým barevným ošetřením v černé a zlaté 
barvě. Následně ho instalovat zpět na původní umístění na památce. Nechat ze železa 
vyrobit a barevně ošetřit jeho zadní podpůrnou konzoly/opěrku. Tuto instalovat pospolu 
s litinovým křížkem. Památku doplnit i o chybějící plastiku Panny Marie původně 
umístěnou v nice pilíře. Plastika bude cca 40 cm vysoká a bude vyrobena z 
prefabrikovaného/umělého pískovce a její zpracování bude detailní. Toto vše po detailní 
konzultaci s vedením obce. 

2. Litinový křížek – Celou památku je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě 
rozebrat na jednotlivé části a opatřit prostor jejího osazení betonovým základem. 
Restaurátorské zásahy na jeho jednotlivých částech následně provést v prostorách 
zajištěných před jejich případným zcizením, či poškozením nepovolanými osobami. Celé 
přístupové schodiště je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě rozebrat na 
jednotlivé části. Poté jednotlivé schodnice zpět osadit do původního umístění za pomoci 
podpůrných betonových vložek. Provést i odpovídající terénní úpravy. Povrch 
jednotlivých části památky před samotným očistěním ošetřit biocidními prostředky 
určenými k odstranění biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Místa s 
povrchovou destrukcí kamene chemicky zpevnit. Následné omytí a očištění povrchu 
památky musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k úbytku původní hmoty. Chemicky 
odstranit případné anorganické krustové nánosy. V případě výskytu solných výkvětů, 
tyto plochy odsolit zábaly. Odstranit případné nekvalitní cementové vysprávky a spáry z 
minulosti. Po očistění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé poškozené prvky a povrchy 
památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, pórovitosti a nasákavosti jako 
původní materiál (světlý, jemnozrnný pískovec). U větších vysprávek použít jako kotevní 
součást nerezový drát. Litinový kříž vyjmout z památky, zbavit ho od nánosů koroze a 
starých nátěrů (opískovat), nechat žárově pozinkovat a následně i opatřit vícevrstvým 
barevným ošetřením v černé a zlaté barvě. Následně ho instalovat zpět na původní 
umístění na památce. Po těchto restaurátorských zákrocích památku jako celek osadit na 
betonový základ. Nahradit přitom staré spojovací čepy za nové, vyrobené z nerezového a 
nízko roztažného materiálu. Provést nové vyspárování spojů na sebe navazujících částí 
památky. Provést nové vyspárování špatných spojů na sebe navazujících částí památky. 
V případě barevné retuše, tato musí být pouze lazurní a použita jen v nejnutnější možné 
míře. Písmo na čelní stěně podstavce a zadní stěně pilíře domodelovat a zvýraznit 
vybarvením v černém, či červeno/hnědém odstínu. Vyrobit a následně osadit nápisovou 
desku z bílého mramoru (v odpovídajících rozměrech 31 x 41 cm). Po dohodě s 
investorem osadit ucernu/svítilnu i konzoly, přibližně dle dochované fotodokumentace, 
či obdobnou dobovým zpracováním. Na závěr povrch památky biocidně a hydrofobně 
ošetřit chemickými přípravky. 

3. Machatschkův křížek - Celou památku je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě 
rozebrat na jednotlivé části a opatřit prostor jejího osazení betonovým základem. 
Restaurátorské zásahy na jeho jednotlivých částech následně provést v prostorách 
zajištěných před jejich případným zcizením, či poškozením nepovolanými osobami. Celé 
přístupové schodiště je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě rozebrat na 
jednotlivé části. Poté jednotlivé schodnice zpět osadit do původního umístění za pomoci 
podpůrných betonových vložek. Provést i odpovídající terénní úpravy. Povrch 
jednotlivých části památky před samotným očistěním ošetřit biocidními prostředky 
určenými k odstranění biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Místa s 
povrchovou destrukcí kamene chemicky zpevnit. Následné omytí a očištění povrchu 
památky musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k úbytku původní hmoty. Chemicky 
odstranit případné anorganické krustové nánosy. V případě výskytu solných výkvětů, 
tyto plochy odsolit zábaly. Odstranit případné nekvalitní cementové vysprávky a spáry z 
minulosti. Po očistění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé poškozené prvky a povrchy 
památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, pórovitosti a nasákavosti jako 
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původní materiál (světlý, jemnozrnný pískovec). U větších vysprávek použít jako kotevní 
součást nerezový drát. Stejným způsobem doplnit i písmo. Železný čep po původním 
kříži z vrchní části pilíře vyjmout, prasklinu po něm slepit a zatmelit. Nahradit staré 
spojovací čepy základové části za nové, vyrobené z nového a nízko roztažného materiálu. 
Po těchto restaurátorských zákrocích památku jako celek osadit na betonový základ. 
Nahradit přitom staré spojovací čepy za nové, vyrobené z nerezového a nízko roztažného 
materiálu. Provést nové vyspárování spojů na sebe navazujících částí památky. Provést 
nové vyspárování špatných spojů na sebe navazujících částí památky. Po dohodě s 
investorem osadit pískovcový křížek dle potencionální dochované fotodokumentace, či 
obdobný dobovým zpracováním. Po dohodě s investorem nechat vyrobit a osadit novou 
lucernu/svítilnu i konzoly, přibližně dle dochované fotodokumentace, či obdobný 
dobovým zpracováním. Výška kříže bude cca 120 cm. V případě barevné retuše, tato 
musí být pouze lazurní a použita jen v nejnutnější možné míře. Písmo na čelní stěně 
podstavce a zadní stěně pilíře domodelovat a zvýraznit vybarvením v černém, či 
červeno/hnědém odstínu. Rozebraný železný plůtek zbavit největších nánosů rzi a 
starých nátěrů a opatřit ho novým, vícevrstvým barevným nátěrem v černém odstínu. 
Poté ho zpět instalovat do základu památky. Čelní přístupovou branku již neobnovovat. 
Na závěr povrch památky biocidně a hydrofobně ošetřit chemickými přípravky. 

4. Patzákův křížek - Odstranit vzrostlý keřový porost z okolí památky a provézt drobné 
terénní úpravy, aby se odhalila její skrytá základová část. Povrch jednotlivých části 
památky před samotným očistěním ošetřit biocidními prostředky určenými k odstranění 
biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Místa s povrchovou destrukcí 
kamene chemicky zpevnit (povrch pilíře včetně centrální reliéfové výzdoby). Následné 
omytí a očištění povrchu památky musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k úbytku 
původní hmoty. Chemicky odstranit případné anorganické krustové nánosy. V případě 
výskytu solných výkvětů, tyto plochy odsolit zábaly. Odstranit nekvalitní cementové 
vysprávky a spáry z minulosti. Po očistění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé 
poškozené prvky a povrchy památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, 
pórovitosti a nasákavosti jako původní materiál (světlý jemnozrnný pískovec). U větších 
vysprávek použít jako kotevní součást nerezový drát. Stejným způsobem doplnit i písmo. 
Slepit a doplnit odpadlý fragment ze zadní části římsy. Písmo na nápisových plochách 
domodelovat a zvýraznit vybarvením v černo – šedé či červeno – hnědé barvě. Provést 
nové vyspárování spojů na sebe navazujících částí památky. V případě barevné retuše, 
tato musí být pouze lazurní a požita jen v nejnutnější možné míře. Na závěr povrch 
památky biocidně a hydrofobně ošetřit chemickými přípravky. Litinový kříž vyjmout z 
památky, zbavit ho od nánosů koroze a starých nátěrů (opískovat), nechat žárově 
pozinkovat a následně i opatřit vícevrstvým barevným ošetřením v černé a zlaté barvě. 
Následně ho instalovat zpět na původní umístění na památce. Nechat ze železa vyrobit a 
barevně ošetřit jeho zadní podpůrnou konzoly/opěrku. Tuto instalovat pospolu s 
litinovým křížkem. Památku doplnit o chybějící plastiku Panny Marie původně 
umístěnou v nice pilíře. Plastika bude cca 40 cm vysoká a bude vyrobena z 
prefabrikovaného/umělého pískovce a její zpracování bude detailní. Toto vše po detailní 
konzultaci s vedením obce. 

5. Pískovcový kříž „U pošty“ – v rámci restaurování tohoto prvku budou realizovány 
následující činnosti: omytí a očištění, tmelení, modelace, obnovení písma, patinování, 
biocidní ošetření, hydrofobizace, výroba plastiky Panny Marie + osazení, výroba a 
osazení lucerny s konzolí, oprava plechové stříšky a její opěrky. 

6. Stoplův kříž u hřbitova - v rámci restaurování tohoto prvku budou realizovány 
následující činnosti: rozebrání, osazení, zhotovení betonového základu, konsolidace, 
omytí a očištění, tmelení, spárování, modelace, obnovení písma, kolorování, patinování, 
biocidní ošetření, hydrofobizace, lepení a zpevnění vrchního kříže, doplnění kamenů v 
základní části, nové nerez čepy a spony. 
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4. TERMÍN, MÍSTO A PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

4.1. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
Předpoklad zahájení od 07/2018 resp. dokončení max. do konce 09/2018  

4.2. SANKCE ZA NEDODRŽENÍ TERMINU DOKONČENÍ 
Sankce za nedodržení terminu dokončení budou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a to v 

minimální výši 1 500 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

4.3. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
Katastrální území obce Dubenec, GPS zaměření pomníků a křížků viz. odst. 3 této zadávací 
dokumentace. 

4.4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
Předmětem plnění zakázky je realizace zakázky: 

" Oprava pomníků a křížků v k.ú. Dubenec, I. etapa" 
 

4.5 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(ES) Č. 2195/2002 ZE DNE 5. 11. 2002. O SPOLEČNÉM SLOVNÍKU PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

(CPV), V PLATNÉM ZNĚNÍ 
 
45000000-7 - Stavební práce 
45262500-6 - Kamenické a zednické práce 
45262000-1 - Speciální řemeslné stavební práce kromě střešních prací 

4.6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
Zadavatel v rámci této veřejně zakázky neorganizuje prohlídku místa plnění. 

4.7. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE §98 
Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení musí 

dodavatelé vznést formou dotazu v prostředí veřejného elektronického tržiště Baggirta.cz  v 

termínu nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace odešle tazateli a všem známým dodavatelům 

případně formou oznamovací e-mailové zprávy na kontaktní e-mailové adresy účastníků 

nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

4.8. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky bez DPH činí: 

531 200,- Kč bez DPH resp.  642 752,00 Kč vč. DPH 

Nabídková cena za celý předmět této veřejně zakázky nesmí překročit předpokládanou hodnotu 
zakázky, z důvodu limitovaného objemu finančních prostředků zajištěných zadavatelem. Tento 
celkový finanční limit zadavatel stanovuje jako závaznou obchodní podmínku. Její překročení je 
při hodnoceni nabídek považováno za porušení obchodních podmínek, na základě kterého je 
možné nabídku vyloučit. 
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5. KVALIFIKACE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNĚ ZAKÁZKY  
Účastník řízení je povinen v nabídce prokázat zadavatelem požadovanou způsobilost a 

kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

5.1. POŽADOVANÁ ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

5.1.1. 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 veřejně zdravotní pojištěni. 

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, 

e) je v likvidaci, 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), 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle 
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zvláštních právních předpisů (autorizace oboru pozemní stavitelství, dopravní stavby) 

podle zák.č.360/1992 Sb. 

5.1.3. TECHNICKÁ KVALIfiKACE RO 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 100.000,- Kč bez 
DPH. 
 
Způsob prokázání: Dodavatel předloží seznam zakázek formou čestného prohlášení (příloha č.6), 
ze kterého budou patrné relevantní údaje o referenční zakázce: objednatel vč. identifikace a 
kontaktních údajů, předmět referenční zakázky a cena zakázky. 
 

5.2. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADOVANÉ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PLNĚNÍ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Dodavatel prokáže splnění požadované Způsobilosti a kvalifikace pro plnění veřejné zakázky 

takto: 

5.2.1. Základní způsobilost podle §74 prokáže dodavatel ve své nabídce předložením čestného 

prohlášení ve smyslu § 86 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek (viz příloha č.2 

zadávací dokumentace) 

5.2.2. Profesní způsobilost podle §77 prokáže dodavatel ve své nabídce předložením čestného 

prohlášení podle § 86 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5.2.2. Profesní způsobilost podle §77 prokáže dodavatel ve své nabídce předložením kopií 

příslušných oprávnění k podnikání či provozování činnosti (ne starší než 3 měsíce). 

5.2.3. Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel ve své nabídce předložením příslušných 

dokladů, které obsahují dostatečné informace k prokázání technické kvalifikace. 

5.3. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB PODLE §83 
5.3.1. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 

profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle odst. 5.1.2. písm. a) požadované 

zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen 

zadavateli předložit: 

a. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 5.1 .2. písm. a) jinou 

osobou 

b. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 

osoby, 

c. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 

d. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu. v jakém jiná 

osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
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5.3.2. Má se za to, že požadavek podle odstavce 5.3.1. písm. d) je splněn, pokud obsahem 

písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 

veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné 

osoby kvalifikací a předkládá doklady podle § 79 odst. 5.1.3 písm. a), b) nebo d) vztahující 

se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná 

osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium 

kvalifikace vztahuje. 

6. DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
Zadavatel požaduje prokázání dalších jím stanovených předpokladů pro plnění zakázky: 

6.1. Rozsah a výše pojištění odpovědnosti uchazeče 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč pro plnění zakázky měl sjednané pojištění z odpovědnosti za 

způsobenou škodu při výkonu činností do minimální výše 500.000,-Kč. Uchazeč ve své nabídce 

uvede informace o rozsahu a výši pojištění z odpovědnosti za způsobenou škodu při výkonu 

činnosti, přičemž tyto údaje prokáže předložením ČETNÉHO PROHLÁŠENÍ, ze kterého bude 

patrné (název a sídlo pojišťovny, číslo pojistné smlouvy, výše pojistného plnění). 

6.2. Další podmínky podle §104 odst. 2 
Dodavatel, který je právnickou osobou předloží: 

a. identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu,  

b. doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 

doklady jsou zejména: 

1) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, (pokud tak již 

neučinil v rámci prokazování profesní kvalifikace) 

2) seznam akcionářů, 

3) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

6.3. 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. 

6.4. OSVĚDČENÍ O REGISTRACI PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V PŘÍPADĚ, ŽE UCHAZEČ JE 

PLÁTCEM DPH 
V případě, že je uchazeč plátcem DPH, předloží kopii osvědčení o registraci plátce daně z přidané 

hodnoty, že je plátcem DPH. 

6.5. DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ A NEPŘEDLOŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže uchazeče při nedoložení některého 

z kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky a dalších předpokladů pro plnění zakázky viz. 

články 5 a 6 těchto podmínek. 

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY; PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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7.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou (pevné 
jednotkové ceny). 
Uchazeč je povinen ocenit a zahrnout do cenové nabídky úplný rozsah předmětu plnění zakázky 
a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace. 

7.2. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Úhrada ceny bude provedena v české měně na základě vystavené faktury (faktur). Na veškerých 
fakturách bude uvedeno číslo smlouvy o dílo a lhůta splatnosti, která činí minimálně 30 dnů od 
doručení objednateli. Další platební podmínky jsou obsaženy v návrhu SOD viz příloha č.4. 
 
Veškeré účetní doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů. 
 

8. NÁVRH SMLOUVY 
Uchazeč ve své nabídce předloží ručně vyplněný a podepsaný návrh smlouvy na veřejnou 

zakázku předložený zadavatelem v zadávací dokumentaci viz příloha č.4. Návrh smlouvy bude 

podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě, že smlouva bude podepsána 

osobou pověřenou jednat na základě plné moci, bude tato plná moc součástí nabídky. 

9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

9.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
Nabídku podá uchazeč jako skenovanou kopii ve formátu pdf písemného originálu, který bude 
potvrzen osobou oprávněnou za uchazeče jednat. (v případě, že bude uchazeč vybrán a bude 
s ním podepsána SOD, bude originál nabídky požadován ke spisu akce)  
 
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude čitelné vytištěna na bílém papíře, bude 
zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly 
uvést v omyl. 
 
Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho 
svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy provazcem 
s pečetí popřípadě s přelepkou opatřenou razítkem a podpisem uchazeče. 
 
Všechny listy nabídky i přílohy budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou 
řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude podepsané prohlášení uchazeče, které 
stanoví celkový počet listů v nabídce. 
 

9.2. ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ A OBSAH TIŠTĚNÉ NABÍDKY 
Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto závazným členěním: 

Titul Činnost Systém Baggira.cz 

Celková cena bez DPH Vyplněna celk.částka bez DPH Vyplněno v poptávce 

Příloha č.1 – Krycí list 
nabídky 

Vyplněný a podepsaný odpovědnou 
osobou 

Vložený scan dokumentu v pdf 
do poptávky 

Příloha č.2 – Čestné 
prohlášení kvalifikace 

Vyplněný a podepsaný odpovědnou 
osobou 

Vložený scan dokumentu v pdf 
do poptávky 

Příloha č.3 – Čestné 
prohlášení §104 

Vyplněný a podepsaný odpovědnou 
osobou 

Vložený scan dokumentu v pdf 
do poptávky 
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Příloha č.4 – Rozpočet Vyplněný kompletní slepý rozpočet Vložený soubor xls do poptávky 

Příloha č.5 – Smlouva o 
dílo 

Vyplněná a podepsaná smlouva o dílo 
odpovědnou osobou 

Vložený scan dokumentu v pdf 
do poptávky 

Příloha č.6 – List 
referencí 

Vyplněný a podepsaný odpovědnou 
osobou 

Vložený scan dokumentu v pdf 
do poptávky 

9.3. PŘIPOMÍNKY UCHAZEČE 
Výhrady a připomínky k zadavatelem požadovanému technickému řešení, které je navrženo 
v technické dokumentaci, uchazeč jednotně uvede v samostatné části vlastní nabídky. Případné 
výhrady a připomínky nejsou důvodem k neocenění konkrétních položek výkazu výměr. 

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je: 
 
- nejnižší nabídková cena 
 

11. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

11.1. MÍSTO A TERMÍN PRO DODÁNÍ NABÍDEK 
místo pro podání nabídek: elektronický poptávkový systém Baggira.cz, 

https://baggira.cz/hustiranka/www/sign/in/?backlink=uxika  

Po registraci a obdržení přístupových údajů vyplníte celkovou nabídkovou cenu a vložíte 

scanované kopie nabídky ve formátu pdf. 

Termín podání nabídky je do: 11.07.2018 do 12:00 hod 

12. LHŮTY A PRŮBĚH ŘÍZENÍ 
1) Vyhlášení zakázky, rozeslání výzvy 25.06.2018 

2) Lhůta pro podání nabídek 11.07.2018 do 12:00 hod. 

3) Zadávací lhůta je stanovena na 15 dnů 

13. STANOVENÍ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH PODMÍNEK 
Dle §90 zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel požaduje, aby veškeré práce byly 
provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními souvisejících Českých technických norem, 
stavebně technických osvědčení a národních technických podmínek vztahujících se k provádění 
stavebních prací a použití výrobků. 
 
Duševní vlastnictví či autorská práva vztažená k předmětu plnění této zakázky přecházejí 
okamžikem uhrazení sjednané ceny díla na objednatele. Ten následně může s dílem naložit dle 
svého uvážení např. postoupit jej dalšímu užití či úpravám třetí osobě. 

14. PRÁVA ZADAVATELE 
1) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení případně před podpisem 

smlouvy resp. vystavením objednávky ověřit informace uváděné účastníkem řízení v 

nabídce a to např. vyžádáním si předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

příslušných dokladů. 

2) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

https://baggira.cz/hustiranka/www/sign/in/?backlink=uxika
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3) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání nebo 

předmět zakázky, a to všem uchazečům shodně. 

4) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem řízení. 

5) Zadavatel si vyhrazuje právo zadání či jeho jednotlivé části do uzavření smluvního 

vztahu na plnění zakázky zrušit, nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout a to i bez 

uvedení důvodu. 

6) Uchazeče, který ve své nabídce nebude splňovat a zachovávat podmínky stanovené 

zadavatelem v zadávací dokumentaci či porušovat záměry vyjádřené těmito podmínkami 

je zadavatel oprávněn z účasti ve výběrovém řízení vyloučit. 

7) Účastníkům řízení nebudou hrazeny náklady spojené s účastí v soutěži. 

8) Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje 

právo jednat o konečném znění smluvního dokumentu a upřesnit jej. 

9) Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky. Při tomto postupu musí 

následovat úprava nabídkové ceny uchazečem vzhledem k redukci rozsahu plnění 

zakázky při zachování zadávacích podmínek. 

10) Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, začíná běžet okamžikem 

podání nabídky a stanovuje se v délce trvání 90 dní nebo do obdržení rozhodnutí o 

výběru nejvhodnějšího dodavatele. Vítěznému uchazeči se tato lhůta prodlužuje do doby 

uzavření Smlouvy o dílo. 

11) Zadavatel si vyhrazuje právo Zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na 

profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277801 ). 

12) Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu 

zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277801 ). 

13) Zadavatel si vyhrazuje právo zasílat doplňující informace k zadávacímu řízení 

prostřednictvím profilu zadavatele (https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00277801) a prostřednictvím elektronického tržiště 

(https://baggira.cz/hustiranka/www/sign/in/?backlink=uxika) 

 

V Dubenci dne 25.06.2018 

 

       Jaroslav Huňat, starosta obce 
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