
 

Klenová – přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice 
 

 

VÝZVA ZÁJEMC ŮM 
K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

Obec Klenová 
Klenová 65 

340 21 Janovice nad Úhlavou 
IČ:00573515 

 

v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 

činí tuto 
 

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
 

A. Preambule 

Obec Klenová jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, zahajuje touto výzvou výběrové řízení směřující k uzavření smlouvy, jejímž 
předmětem je přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v obci Klenová.  

S ohledem na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není obec 
Klenová povinna veřejnou zakázku malého rozsahu zadat v zadávacím řízení. Toto výběrové 
řízení tak není zadávacím řízením upraveným ve druhé a následujících částech zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.   

Zadavatel touto výzvou stanoví zadávací podmínky, kvalifikační požadavky a postup 
posuzování kvalifikace zájemců a posuzování a hodnocení jejich nabídek.  

Zadavatel touto výzvou vyzývá zájemce, aby se ucházeli o uzavření smlouvy podáním nabídky 
na plnění předmětu této smlouvy a prokázáním splnění kvalifikace, vše za podmínek dále 
stanovených. 

Zadavatel uzavře s vybraným zájemcem písemnou smlouvu.    

B. Identifika ční údaje veřejného zadavatele: 
 

Obec Klenová  
Klenová 65, PSČ 340 21  

IČ:00573515 

Ing. Andrea Baierová, starostka obce 

Tel.: 724 187 665 

E-mail: klenova@centrum.cz 

DS: sn4bhwn 
Kontaktní osoba:  Ing. Andrea Baierová 
Tel:    724 187 665 
E-mail:   klenova@centrum.cz 

 



 

C. Název výběrového řízení:    

"  Klenová – přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice " 

 

D. Popis služby poskytované zájemcem: 
 

1.1. Stručný textový popis veřejné zakázky 

Předmětem zakázky je přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v obci Klenová. Stavba 
řeší přístavbu garáže pro uskladnění hasičské techniky ke stávající hasičské zbrojnici o 
rozměrech 15,35 m x 5,45 m. Dále budou provedeny stavební úpravy (rozšíření) stávající 
kanceláře obecního úřadu. 

   
1.2 Termín plnění 

Předpoklad zahájení 07/2017, předpoklad dokončení 12/2017. Uchazeč může předpokládanou 
dobu plnění zkrátit. 
 
1.3 Místo plnění / realizace 

Místem plnění je Obec Klenová. 

 

 

E. Podklady pro zpracování nabídkové ceny 
 
1.1. Podklady, projektová dokumentace 

Dokumentace současného stavu a veškeré podkladové materiály dle požadavků a podmínek 
zadavatele jsou k dispozici v sídle zadavatele, kontaktní osoba Ing. Andrea Baierová 
 
1.2 Lhůta pro informace k podkladům 

Informace k zadávací dokumentaci může uchazeč požadovat po zadavateli prostřednictvím 
kontaktních osob nejpozději do 27. 3. 2017. 
 
F. Lhůta pro podání nabídek 
 
1.1. Datum a hodina pro podání nabídek 

Nabídky podávejte nejpozději do 31. 3. 2017 do 12,00 hodin. 
 
1.2 Adresa pro podání (doručení) nabídek 

Obecní úřad Klenová, Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou. 
 

1.3. Jiné upřesňující údaje 

Nabídky může uchazeč doručit osobně po celou dobu pro podání nabídky v  úředních hodinách 
OÚ Klenová tj. každou pracovní St od 16:30 hod. do 19:00 hod na adrese pro podání popř. 
v jinou dobu po telefonické domluvě s kontaktní osobou. 

Nabídka bude podána v obálce (elektronické podání nabídky je nepřípustné), na obálce bude 
uvedena adresa uchazeče s IČ, na níž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení nabídky 
pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, dále bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče a 
podpisem statutárního zástupce případně pověřeného zástupce a zřetelně označena nápisem 
„Klenová- hasičská zbrojnice – NEOTVÍRAT“ 



 
 
G. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 
Doklady, jimiž zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií: 
 

- Základní kvalifika ční předpoklady – uchazeč předloží: 
o Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné 

základní kvalifikační předpoklady, konkrétně pak ty, které jsou shodně 
vyjmenovány v ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
(příloha č. 2) 

 
- Profesní kvalifikační předpoklady – uchazeč předloží: 

o Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. (prostá kopie) 

Doklady prokazující splnění kvalifikace se doručují zadavateli ve lhůtě stanovené pro 
podání nabídek. 

 
H. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH nepřekročí 1 200 000,- Kč (slovy: 
jedenmiliondvěstětisíc korun českých). Předpokládaná hodnota zakázky představuje nejvyšší 
přípustnou nabídkovou cenu. 
 
I. Kritéria hodnocení 
 
Základním a jediným kritériem pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší 
nabídková cena.  
 
J. Otevírání obálek s nabídkami 
 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele a je pro uchazeče neveřejné. 
 
K. Přípustnost variantní nabídky a požadavky na variantní řešení 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani variantní nabídku. 
 
L. Podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky 
 
1.1 Způsob zpracování nabídky 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídky 
se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 
Uchazeč může podat jen jednu nabídku. Nabídka bude opatřena razítkem a podpisem uchazeče, 
resp. uchazečem pověřenou osobou. 
 

Nabídka bude obsahovat následující části: 

� krycí list nabídky (název a přesná adresa zájemce, jeho IČ a DIČ, kontaktní osoby s kontaktními 
údaji) – viz příloha č. 1 

� doklad k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů – viz. příloha č. 2 
� doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
� oceněný výkaz výměr – viz. příloha č. 3 



 
1.2 Způsob zpracování nabídkové ceny 

Na základě předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací dokumentaci, uchazeč 
stanoví nabídkovou cenu. 
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě: 
Celkem cena bez DPH   ,- Kč 
Samostatně 21% DPH   ,- Kč 
Celkem cena včetně DPH   ,- Kč 
 
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací 
dokumentací včetně místa realizace stavby. Nedostatečná informovanost, mylné chápání 
zadávacích podkladů vč. technických podmínek nebude předmětem navýšení ceny. 
 
M. Platnost nabídek 
 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázání po dobu 30 dnů. V této době zadavatel rozhodne o 
výběru nejvhodnější nabídky. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro 
podání nabídky. 
 
N. Závěrečná ustanovení 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo 

- odvolat tuto výzvu do dne stanoveného touto výzvou pro podání nabídek, 
- změnit nebo doplnit podmínky této výzvy nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek,  
- neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě podání nabídek, a 

odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence, 
- odmítnout všechny podané nabídky, 
- zrušit výběrové řízení této veřejné zakázky bez udání důvodu, nejpozději do uzavření 

smlouvy s vybraným uchazečem, nevracet podané nabídky a nepřipouštět variantní 
řešení, 

- požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách 
a jednat s uchazečem o smluvních podmínkách,   

- vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy, 
- oznámit nejvhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyloučena, 
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídek, 
- nevracet uchazečům podané nabídky, 
- upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy 

s vybraným uchazečem. 
 
V Klenové dne 17. 3. 2017 
 
        Ing. Andrea Baierová 
       Starostka Obce Klenová 
 
 

 

 

 

 

 

 


