
Výzva k podání nabídek: Oslavice - Výstavba požární zbrojnice  ( 1 / 5 ) 

OBEC OSLAVICE 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

Název veřejné zakázky: Oslavice - Výstavba požární zbrojnice 

 

Evidenční číslo zakázky:  P21V00000001  

 

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-

4ee8-9eae-c61784351e89 

 

Zakázka je v souladu s § 213 ZZVZ zadávaná v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAKAZKY, verze 4.0 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Zadavatel: Obec Oslavice 

Sídlo:  Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí 

IČO: 00842524  

Zastoupený: Ing. Pavlem Janouškem, starostou 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavel Janoušek, starosta 

Telefon:  +420 605 749 927 

E-mail:  oslavice@oslavice.cz  

Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-

c61784351e89 

 

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ: 

Název zástupce zadavatele: Timoris Projekt a.s. 

Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc – Holice 

IČ zástupce zadavatele: 27826040 

Zastoupený:  Ing. Davidem Sloukou, ředitelem 

Kontaktní osoba:  Ing. David Slouka, ředitel 

Telefon: +420 603 287 193 

E-mail: slouka@timoris.cz 

 

2. SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Druh zakázky dle hodnoty: Podlimitní zakázka 

Druh zakázky dle předmětu: Zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení:  Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ 

CPV klasifikace:  45000000-7 Stavební práce 

 45216121-8 Výstavba požárních stanic   

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-c61784351e89
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-c61784351e89
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-c61784351e89
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-c61784351e89
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3. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmět zakázky 

Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci novostavby objektu Požární 

zbrojnice v obci Oslavice, včetně přípojek vybraných inženýrských sítí a zbudování přilehlých zpevněných ploch, 

v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. 

 

Popis předmětu zakázky 

V rámci realizace díla bude provedena novostavba požární zbrojnice (včetně přípojky vodovodu, přípojky 

splaškové kanalizace, vsakovacího objektu a zpevněných ploch), která bude obsahovat hygienickou smyčku, 

záchody, garáž, denní místnost, kancelář, prostory technického zázemí, skladovací prostory, dílnu, věž na 

sušení hadic, chodbu a sprchu.  

 

Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, s půdorysem ve tvaru obdélníku o rozměrech 

21,7 x 15,5 m s pultovou střechou. Podrobněji popsaný rozsah stavebních prací je uveden v zadávací 

dokumentaci a přiložené projektové dokumentaci stavby.  

 

V rámci elektroinstalace objektu je řešena i přípojka NN na stávající rozvodnou skříň s měřením v blízkosti 

Požární zbrojnice. Požární zbrojnice bude napojena novou přípojkou vodovodu na nově budovaný vodovodní 

řad v místní komunikaci. Požární zbrojnice bude napojena novou přípojkou splaškové kanalizace do odbočky z 

nově budované splaškové kanalizace v přilehlé místní komunikaci.  V bezprostředním okolí Požární zbrojnice 

budou vybudovány sjezdy a odstavná stání s napojením na přilehlou místní komunikaci. 

 

Podrobněji popsaný rozsah stavebních prací je uveden v zadávací dokumentaci a přiložené projektové 

dokumentaci stavby. 

 

Místo plnění zakázky 

Místem plnění zakázky je pozemek parc. č. 191/2 v katastrálním území Oslavice [713198]. 

 

Prohlídka místa plnění zakázky 

Prohlídka místa plnění zakázky není stanovena, místo plnění zakázky je volně přístupné bez omezení. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku 

zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky 

 

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 10 842 000 Kč bez DPH. 

 

Termín plnění zakázky 

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:    06.09.2021  

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:      06.09.2021 

Termín dokončení a předání díla:       30.09.2022 
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4. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Kompletní zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 ZZVZ uveřejněna na profilu zadavatele na 

URL adrese veřejné zakázky: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-

c61784351e89/zakazka/P21V00000001. 

 

Zadavatel nepožaduje za uveřejněnou zadávací dokumentaci v elektronické podobě úhradu nákladů. Pokud by 

dodavatel požadoval po zadavateli poskytnutí tištěné verze kterékoli části zadávací dokumentace, bude mu 

vyčíslena za poskytnutí takového vyhotovení úhrada nákladů na reprodukci, balné a poštovné v obvyklé výši. 

 

5. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 07:00 hod. dne 21.06.2021. 

 

K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží.  

 

6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, dostupného 

na https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-c61784351e89 

 

Upozorňujeme účastníky, aby nepodávali elektronické nabídky na poslední chvíli, jelikož nahrání a šifrování 

nabídky může být časově náročné. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Záležitosti týkající se podání 

nabídek upravuje § 107 zákona a zadávací dokumentace. 

 

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Účastníci prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem. 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí 

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 

nabídky. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 

prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 

 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 ve spojení s § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatel, 

který současně: 

a) splní základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ, 

b) splní profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ, 

c) splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ. 

 

A) Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ 

Základní způsobilost splňuje účastník, který splnil podmínky podle § 74 ZZVZ, odst. 1 písm. a) až e). 

Účastník prokáže dle § 75 odst. 1 ZZVZ splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

a) výpisu z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ. 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-c61784351e89/zakazka/P21V00000001
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-c61784351e89/zakazka/P21V00000001
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f575aba5-bd88-4ee8-9eae-c61784351e89


Výzva k podání nabídek: Oslavice - Výstavba požární zbrojnice  ( 4 / 5 ) 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ, 

f) výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 

v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

 

B) Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ 

Profesní způsobilost splňuje účastník, který splnil podmínky podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c) ZZVZ. 

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje;  

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. S ohledem 

na předmět veřejné zakázky je relevantní živnost vázaná „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. 

c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel 

odbornou způsobilost zabezpečuje, a to Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaného inženýra, technika nebo stavitele v oboru 

Pozemní stavby (IP00, TP00, SP00) pro osobu pověřenou vedením stavby (dále jen „autorizovaná 

osoba“). Spolu s osvědčením předloží dodavatel doklad o pracovněprávním či jiném vztahu autorizované 

osoby (osob) osvědčující odbornou způsobilost k dodavateli.  

 

C) Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ 

Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který splnil podmínky podle § 79 odst. 2 ZZVZ. Účastník prokáže splnění 

technické kvalifikace předložením:  

a) Seznamu minimálně 3 staveb stejného nebo obdobného charakteru (tzv. Referenčních zakázek) 

provedených účastníkem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení – vyplněním do 

formuláře DOKLAD O SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE (REFERENČNÍ LIST), který je Přílohou č. 2 

zadávací dokumentace. Za referenční zakázku se považuje stavba stejného nebo obdobného 

charakteru s investičními náklady minimálně ve výši 5,0 mil. Kč bez DPH. Stavbou stejného nebo 

obdobného charakteru se rozumí novostavba objektu o min. 1 NP, jejíž součástí je vybudování přípojek 

vodovodu a splaškové kanalizace. (Tato skutečnost musí být jasně patrná ze stručného popisu 

referenční zakázky v Referenčním listu a z textu přiloženého Osvědčení objednatele).  

b) Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení pro každou z referenčních zakázek 

uvedených v REFERENČNÍM LISTU. Osvědčení objednatelů budou obsahovat minimálně identifikaci 

objednatele včetně kontaktních údajů, název veřejné zakázky, stručný popis zakázky, ze kterého bude 

vyplývat realizace výše uvedených činností, celkové investiční náklady zakázky v Kč bez DPH, termín 

dokončení a místo provádění stavebních prací a prohlášení objednatele o řádném plnění zakázky.  

c) Seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně 

doložení jejich vzdělání a odborné kvalifikace vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to 

minimálně v tomto rozsahu: 

-stavbyvedoucí: praxe min. 5 let na pozici stavbyvedoucího, autorizace nebo registrace osoby usazené 

v ČKAIT v oboru Pozemní stavby (IP00, TP00, SP00), v pozici stavbyvedoucího alespoň 3 zrealizované 

pozemní stavby v minimálním objemu 10 mil Kč bez DPH každé z nich; 

Je přípustné, aby pozice stavbyvedoucího byla obsazena stejnou osobou, která je autorizovanou 

osobou ve smyslu části B, odst. c) této kapitoly. Účastník přiloží strukturovaný profesní životopis výše 

uvedených vedoucích pracovníků odpovědných za plnění veřejné zakázky. Strukturovaný profesní 



Výzva k podání nabídek: Oslavice - Výstavba požární zbrojnice  ( 5 / 5 ) 

životopis bude obsahovat podpis tohoto pracovníka a přílohou bude příslušné osvědčení o odborné 

způsobilosti a doklad o pracovněprávním či jiném vztahu vedoucího pracovníka k dodavateli.  

d) Popisu opatření k zajištění kvality, které bude účastník zadávacího řízení schopen použít při plnění 

veřejné zakázky a který prokáže ve smyslu § 80 odst. 1 ZZVZ předložením platného Certifikátu systému 

řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001 odpovídající předmětu zakázky vydaným akreditovanou osobu, 

nebo obdobným dokumentem platným v Evropské unii osvědčeným akreditovaným subjektem. 

 

Za účelem vyloučení pochybnosti zadavatel požaduje, aby dodavatel při prokazování technické kvalifikace 

výslovně uvedl, zda referenční zakázka byla či nebyla realizována společně více dodavateli. Pokud byla 

referenční zakázka realizována společně více dodavateli, musí dodavatel, který v zadávané veřejné zakázce 

technickou kvalifikaci prokazuje, v podané nabídce transparentním způsobem doložil, že v rámci dokladované 

referenční zakázky realizoval sám právě takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele 

na tuto část technické kvalifikace, která musí být v zadávané zakázce prokázána.  

 

Podrobné informace a podmínky k prokázání jsou uvedeny v čl. 7 zadávací dokumentace. 

 

8. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Zadavatel stanovil v souladu s § 114 odst. 1 a 2 zákona základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická 

výhodnost nabídky. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 zákona stanovil pravidla pro hodnocení nabídek 

tak, že ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.  

 

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou podrobně popsána v čl. 14 zadávací dokumentace. 

 

9. DALŠÍ INFORMACE 

Veškeré bližší informace včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách.  

 

V Oslavici dne 03.06.2021 

 

 

 

 

Ing. David Slouka, Timoris Projekt a.s. 

smluvní zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ 
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