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Obec Oslavice 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
[ZADÁVACÍ DOKUMENTACE] 

Název veřejné zakázky: Obnova místních komunikací Oslavice 9C, 15C, 16C, 7C 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Zadávací dokumentace je pro účastníky závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude zadavatel 

posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel se 

zavazuje dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto zásady zahrnují volný pohyb 

osob, zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, nediskriminační přístup, rovné zacházení, transparentnost, 

proporcionalitu a vzájemné uznávání. Dále postupuje podle pravidel správnosti, hospodárnosti, efektivnosti 

a účelnosti vynaložených prostředků. 

 

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností, s přihlédnutím k 

dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a principu 

odpovědného zadávání, stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré další 

údaje, které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek výběrového řízení, předává písemně 

prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně nebo elektronicky, a to v českém jazyce na adresy, které 

uchazeči uvedou při přihlášení se k účasti ve výběrovém řízení. 

 

Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně.  

 

Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky 

nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 

pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 

účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Zadavatel: Obec Oslavice 

Sídlo:  Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí 

IČ: 00842524 

Statutární zástupce: Ing. Pavel Janoušek, starosta 

 

Zástupce zadavatele (organizátor vř): Timoris Projekt a.s.  

Sídlo: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc -  Holice 

IČ: 27826040 

Zastoupený: Ing. Davidem Sloukou, ředitelem 
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3. SPECIFIKACE DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název zakázky: Obnova místních komunikací Oslavice 9C, 15C, 16C, 7C 

Druh zakázky dle hodnoty:  Zakázka malého rozsahu 

Druh zakázky dle předmětu: Zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

CPV klasifikace: 45000000-7 Stavební práce 

 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace 

45233142-6 Práce na opravě silnic 

45233223-8 Obnova povrchu vozovky 

 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku 

zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 848 400 Kč bez DPH. 

 

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky je zároveň zadavatelem stanovena jako maximální (nejvyšší 

možná) – nabídky s vyšší nabízenou cenou budou vyřazeny z hodnocení pro nesplnění zadávacích podmínek. 

 

5. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky jsou stavební práce při realizaci obnovy vybraných místních komunikací v obci Oslavice 

v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dána touto 

zadávací dokumentací, Soupisem dodávek a prací (Příloha ZD č. 2) a projektovou dokumentací (Příloha ZD č. 6). 

 

▪ POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky je stavební obnova místních komunikací v obci Oslavice, označených v pasportu místních 

komunikací čísly 7C, 9C, 15C a 16C. Jedná se o tyto místní komunikace: 

• Záhumenice (MK č. 9C) 

• Necidův kopec (MK č. 15C) 

• Zadní díly (MK č. 16C) 

• U zemědělského družstva (MK č. 7C) 

 

Ve všech případech se jedná o činnosti tzv. souvislé údržby, kdy dojde k rekonstrukci vrchních vrstev 

komunikace z asfaltobetonu, která je nyní ve velmi špatném stavu. V rámci akce bude provedeno nejprve 

odstranění poškozené konstrukce vozovky (frézováním případně odkopem), dále budou provedeny odkopy 

zeminy na úroveň zemní pláně a lokální vysprávky spodních konstrukčních vrstev MK doplněním materiálu 

v místech největšího poškození. Po aplikaci spojovacího postřiku z asfaltové emulze proběhne pokládka nové 

podkladní vrstvy z asfaltobetonu ACP16+, která bude plnit zároveň nivelační funkci. Na podkladní vrstvu bude 

po aplikaci spojovacího postřiku položena krycí obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11. Styková spára 

v napojení na stávající komunikace v začátku, případně konci úseku bude vyplněna asfaltovou zálivkou.  

 

V rámci obnovy místních komunikací bude u všech 4 místních komunikací osazena betonová obruba v částech 

či celých úsecích k zajištění efektivního odvodnění příslušných komunikací buď do uličních vpustí, příčných 

odvodňovacích žlabů, horských vpustí či zasakovací zpevněné krajnice.  
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Směrové vedení vychází ze stávajících poměrů, výškové vedení respektuje původní výškový profil před 

provedením oprav- nedojde ke změně nivelety vozovky, pouze bude drobnou reprofilací obnoven podélný 

a příčný sklon vozovky k zajištění odvodu dešťových vod mimo těleso komunikace. 

 

Bližší specifikace předmětu zakázky je dána textovou a výkresovou částí příslušné projektové dokumentace, 

které jsou přílohou této zadávací dokumentace. 

 

▪ PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Předpokládaný termín předání staveniště:   01. 07. 2021 

Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky:  07. 07. 2021 

Požadovaný termín ukončení realizace zakázky:   nejpozději do 30. 09. 2021 

 

Za ukončení realizace zakázky se považuje ukončené protokolární předání dokončené stavby. Zadavatel si 

vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky. 

 

▪ MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Místo plnění zakázky stanovené zadavatelem a upřesněné v přiložené projektové dokumentaci jsou pozemky 

parc. č. 170/7, 191/2, 194/3, 201/2, 204/4, 231/15, 231/24, 232/5, 238/57, 238/59, 646/17, 999/3, 1058/2, 

1610/1, 2526/4, 2526/9, 2538/1, 2542/12 a 2674; vše v katastrálním území Oslavice [713198]. 

 

▪ PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY  

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

 

6. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ 

Účastníci musí v rámci podané nabídky prokázat svoji kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky v rozsahu a formě 

stanovené těmito zadávacími podmínkami. Není-li stanoveno jinak, předkládá dodavatel prosté kopie dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje právo požadovat po 

dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace.  

 

Účastníci prokazují základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci takto: 

 

▪ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

Splnění podmínek základní způsobilosti prokáže účastník formou Čestného prohlášení (Příloha ZD č.3), 

podepsaného oprávněným zástupcem účastníka. Toto prohlášení se předkládá v originále a nesmí být starší 

15 dnů ke dni podání nabídky.   

 

▪ PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením:  

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v něm zapsán,  

b) dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (výpis z veřejné části 

živnostenského rejstříku). S ohledem na předmět veřejné zakázky je relevantní živnost vázaná „Provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování“ nebo živnost volná, obor činnosti „Přípravné a dokončovací stavební 

práce, specializované stavební činnosti“. 
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Profesní způsobilost lze prokázat rovněž aktuálním výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo 

platným Certifikátem. 

 

Doklady k doložení profesní způsobilosti nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí prokazovat 

aktuálně platné skutečnosti.  

 

▪ TECHNICKÁ KVALIFIKACE  

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením seznamu alespoň tří (3) referenčních zakázek 

obdobného charakteru, které v uplynulých 3 letech před datem uplynutí lhůty pro podání nabídek realizoval 

samostatně, případně ve spolupráci s jinými subjekty, kdy jeho aktivní účast na realizaci projektu dosahovala 

min. 60 % z celkového rozsahu plnění. Účastník uvede požadované údaje v rozsahu a struktuře dle specifikace 

na Referenčním listu (Příloha ZD č. 4), podepsaném oprávněným zástupcem účastníka. Zadavatel je oprávněn 

ověřit u investora/ odběratele všechny uvedené údaje včetně kvality a úrovně poskytovaných služeb.  

 

Účastník může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem prokázat 

prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady 

prokazující základní způsobilost, profesní způsobilost a případně doklady prokazující splnění chybějící části 

technické kvalifikace. K tomu bude doložen písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k 

plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci 

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za účastníka. 

 

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Nabídková cena bude uvedena v CZK a bude stanovena jako nejvýše přípustná a nebude se měnit vlivem změn 

cenové úrovně a inflace po celé období plnění této zakázky. Účastník předloží cenovou nabídku za celý předmět 

zakázky formou vyplněného Soupisu dodávek a prací – slepého položkového rozpočtu stavby. Nabídková cena 

bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH. 

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 

předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

 

▪ PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude fakturována a placena měsíčně na základě zadavatelem 

odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasení 

zadavatelem. Závěrečná faktura na doplatek zbývající části celkové ceny díla (min. 5% a max. 10%) bude 

vystavena po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad 

a nedodělků z přejímky díla. 

 

Lhůta splatnosti předložené faktury je 30 dní. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena 

novou lhůtou splatnosti. 
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8. OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být 

současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje 

kvalifikaci. Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, zadavatel všechny 

nabídky podané takovým účastníkem vyřadí.  

 

Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení 

účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi. 

 

▪ OBSAH NABÍDKY  

Nabídky účastníků budou zpracovány v následujícím členění:  

1. Krycí list nabídky (dle Přílohy ZD č. 1)  

2. Kalkulace nabídkové ceny (dle Přílohy ZD č. 2) 

3. Čestné prohlášení účastníka potvrzující základní způsobilost (dle Přílohy ZD č. 3)  

4. Doklady potvrzující profesní způsobilost 

5. Doklady potvrzující technickou kvalifikaci – Referenční list (dle Přílohy ZD č. 4) 

6. Oprávněnou osobou účastníka podepsaný návrh smlouvy (dle Přílohy ZD č. 5) 

7. nepovinné – případné další dokumenty, vztahující se k předmětu zakázky (např. certifikáty, prospekty, 

fotografie z referenčních zakázek apod.) 

 

▪ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje účastníka.  

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním tiskovém (písemném) vyhotovení ve formátu 

A4. Listinná podoba nabídky bude zabezpečena (svázána) takovým způsobem, který znemožní vyjmutí 

jednotlivých listů nebo částí nabídky. Nabídka bude podepsaná na místech tomu určených oprávněným 

zástupcem účastníka. 

 

▪ JAZYK NABÍDKY 

Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, včetně technických popisů prokazujících 

splnění technických požadavků zadavatele, musí být předloženy v českém jazyce. 

 

▪ VARIANTY NABÍDKY 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

9. MÍSTO, TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, označené úplnou identifikací účastníka a doplňujícím textem 

„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA DO VŘ: Obnova místních komunikací v obci Oslavice“ nejpozději do konce lhůty pro 

podání nabídek doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu zadavatele: Obec Oslavice, Oslavice 1, 

594 01 Velké Meziříčí.  

 

 

Lhůta pro podání nabídek končí v 13:00 hod. dne 08. 06. 2021.   
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K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení 

v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb. 

 

Účastník je vázán svou nabídkou po dobu min. 90 dnů od lhůty podání nabídky. 

 

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude 

hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

 

11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Zadavatel ustanoví Komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek (dále jen Hodnotící komise). 

Obálky s nabídkami účastníků budou otevírány bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, 

otevírání bude neveřejné. Hodnotící komise před otevřením obálek nejprve ověří uzavření a neporušenost 

obálek, následně budou obálky otevírány v pořadí jejich doručení.  

 

Po otevření obálek Hodnotící komise provede posouzení obdržených nabídek z hlediska splnění zákonných 

požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise může prověřit 

v přiměřené lhůtě údaje uvedené v hodnocené nabídce, v případě nejasností může požádat účastníka 

o písemné vysvětlení nabídky a doplnění informací do nabídky. Dodatečné informace účastníka nesmí 

obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídek a nesmí narušit základní principy 

dle § 6 ZZVZ. 

 

Dále provede Hodnotící komise hodnocení nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria – ekonomická 

výhodnost nabídky – tak, že nabídky jednotlivých účastníků budou seřazeny podle nabídkové ceny v Kč bez 

DPH vzestupně. Nejvýhodnější je v tomto případě nejnižší cenová nabídka. Před stanovením konečného pořadí 

posoudí Hodnotící komise výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka 

obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si Hodnotící komise 

vyžádat od účastníka zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.  Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

bude zadavatelem považována taková nabídková cena, jejíž výše bude menší než 60 % průměru nabídkových 

cen všech platně doručených nabídek. 

 

Z jednání Hodnotící komise bude zpracován protokol, který bude předložen zadavateli jako podklad pro 

rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky. 

 

12. OZNÁMENÍ VÝSLEDKU 

Zadavatel oznámí výsledek výběrového řízení elektronicky emailovou zprávou na kontaktní e-mail, uvedený na 

Krycím listu nabídky, případně elektronicky datovou zprávou do datové schránky shodně všem účastníkům, 

jejichž nabídky byly posuzovány a hodnoceny. 

 

13. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE A DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ 

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v řízení. Nabídky se účastníkům nevracejí 

a zůstávají archivovány u zadavatele.  

 

Účastník pro zpracování nabídky využije všechny přílohy v obsahově nezměněné podobě. Nabídky 

nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyřazeny z hodnocení. Účastníka, jehož 
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nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení účastníka včetně 

důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách. Zadavatel 

vyloučí účastníka ze soutěže v případě, že účastník uvede ve své nabídce nepravdivé nebo chybné údaje za 

účelem získání výhody.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem o dalších podmínkách pro uzavření smlouvy o dílo 

a požadovat jejich doplnění nebo úpravu, vyjma nabídkové ceny a předmětu plnění.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a bez 

náhrady.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit údaje z nabídek, které byly předmětem hodnocení a eventuálně 

poskytnout informace o průběhu zadávacího řízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, (např. nahlížení do protokolu z jednání) či použít informace či doklady 

poskytnuté dodavatelem v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Účastník je povinen označit ve své nabídce 

informace, které považuje za důvěrné nebo jsou předmětem obchodního tajemství. 

 

Zadavatel informuje účastníky, že realizace zakázky bude spolufinancována z dotačních prostředků. Zadavatel 

si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat 

zakázku v plném rozsahu, realizovat ji částečně nebo ji nerealizovat vůbec. 

 

Toto řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

14. INFORMACE DLE § 6 ODST. 4 ZZVZ 

Po novelizaci ZZVZ zákonem č. 543/2020 Sb. s účinností od 01. 01. 2021 je zadavatel při vytváření zadávacích 

podmínek za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, povinen zohlednit zásady 

tzv. odpovědného zadávání. Principy odpovědného zadávání v oblastech sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a uplatnění inovací jsou nově v § 28 odst. 1 ZZVZ definovány takto: 

 

p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost 

zohlednit např. pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně 

relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou, 

q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel 

povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus 

dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou 

zakázkou, 

r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s 

předmětem veřejné zakázky. 

 

Zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovědného zadávání relevantním 

způsobem takto: 

1) Podmínka environmentálně odpovědného zadávání je zohledněna v čl. 6.2. smlouvy. 

2) Podmínka sociálně odpovědného zadávání je zohledněna v čl. 6.3. smlouvy. 
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Podmínka inovací není zohledněna, neboť s ohledem na předmět plnění a celkový finanční objem zakázky 

zadavatel neshledal prostor pro ekonomicky přijatelné řešení implementace nového nebo značně zlepšeného 

produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky. 

 

15. KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE 

Kontaktní osobou a osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je 

Ing. Pavel Janoušek, starosta, obec Oslavice (e-mail: oslavice@oslavice.cz; tel: +420 605 749 927). 

 

Kontaktní osobou ve věcech organizace a administrace výběrového řízení je Ing. David Slouka, ředitel Timoris 

Projekt a.s. (e-mail: slouka@timoris.cz; tel: +420 603 287 193). Zástupce zadavatele je smluvně pověřený 

k přípravě zadávací dokumentace a kompletní administraci průběhu výběrového řízení ve všech jeho fázích. 

 

 

16. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace je tvořena touto Výzvou a jejími přílohami.  

 

Zadávací dokumentace včetně všech příloh byla zaslána osloveným účastníkům. Pro další zájemce je dostupná 

v elektronické verzi včetně všech příloh na vyžádání u organizátora výběrového řízení. 

 

Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace mohou být podány písemně nebo elektronicky s doručením na 

adresu organizátora nejpozději 5 kalendářních dní (120 hodin) před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel uveřejní vysvětlení Zadávací dokumentace elektronicky stejným způsobem, jakým byla zveřejněna 

tato výzva. 

 

Zadavatel nepožaduje za vydání dokumentace úhradu nákladů. 

 

17. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  Krycí list nabídky  

Příloha č. 2  Soupis dodávek a prací 

Příloha č. 3  Čestné prohlášení (základní způsobilost) 

Příloha č. 4  Referenční list (technická kvalifikace) 

Příloha č. 5 Návrh Smlouvy o dílo 

Příloha č. 6 Projektová dokumentace 

 

 

 

V Olomouci dne 28. 05. 2021 

 

Jménem zadavatele:   

Ing. Pavel Janoušek, starosta obce 
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