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Vzor TEXT VÝZVY 

TEXT VÝZVY k podání nabídky do poptávkového řízení 
Název zakázky 
 
…………………………………………………… 
 
Zadavatel 
Název sdružení:   Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka  
IČ:      47019549 
DIČ:   CZ 47019549 
Adresa sídla:        Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník  
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  Mgr. Tomáš Valer 
Kontaktní osoba:  Ing. Věra Čermáková 
Telefon:                 313 521 030, 720 994 608 
e-mail:  info@vsor.cz 
 
Všeobecně k výzvě: 
Každý z uchazečů může podat pouze jednu nabídku. V případě, že bude uchazeč poddodavatelem 
v jiné nabídce, nesmí se poptávky účastnit samostatně.   
 
Předmět zakázky a její technická specifikace 
       Předmětem plnění zadání je specifikován ve vzoru Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“), která je 
přílohou tohoto textu výzvy. Dílo bude zrealizováno podle projektové dokumentace a podle soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „slepý rozpočet“) – vše specifikováno 
ve vzoru SOD. Předpokládaná hodnota díla je v částce …. tis Kč bez DPH. 
 

1. Lhůta pro podání nabídek 
Počátek lhůty pro podání nabídek:  …………………..2017 
Konec lhůty pro podání nabídek:  ………………..      2017  
 

2. Způsob podání nabídky 
Nabídky budou doručeny v obálkách označených nápisem:“ Poptávkové řízení na zakázku   
….název….“ s uvedením názvu dodavatele a jeho adresy sídla. Nabídky budou uloženy v zalepené 
obálce. 

Způsob doručení poštou 
Nabídky budou zaslány poštou na adresu: VSOR, Frant. Diepolta 1870,  269 01 Rakovník  

nebo 
Způsob doručení osobně 
Osobní předání v kanceláři VSOR na adrese Frant. Diepolta 492, 269 01 Rakovník. Osobní 
předání může proběhnout po předchozím domluvení času předání nabídky, telefonní 
domluvení na čísle 313 521 030.  

Rozhodné údaje pro poptávkové řízení jsou údaje uvedené na doručené nabídce u zadavatele. 
Zadavatel označí každou doručenou nabídku datem a časem doručení. Nabídky doručené po termínu 
se neotevřené uloží v dokumentaci daného poptávkového řízení. V případě vyžádání dodavatele bude 
opožděná nabídka vrácena zhotoviteli nabídky, který si ji vyzvedne u zadavatele. 
Podání nabídky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu se nepřipouští. 
 

3. Požadavky na splnění kvalifikace 
      Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: 
      Základní kvalifikační předpoklady - základní způsobilost, prokazuje dodavatel předložením 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu této výzvy. 
     Profesní kvalifikační předpoklady – profesní způsobilost, prokáže dodavatel předložením: 
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán.  
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Dodavatel není oprávněn tento kvalifikační předpoklad prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
(živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku nebo koncesní listina). 
Doklady z bodu a) a b) postačí doložit v kopii, vydání dokladu z bodu a) nebude starší 90 dnů k 
termínu podání konkrétní nabídky. Při podpisu smlouvy o dílo bude dodavatelem předložen 
dokument k nahlédnutí v originálu či ověřené kopii. 
      Ekonomickou a finanční způsobilost dodavatel doloží čestným prohlášením, že je ekonomicky a 
finančně způsobilý dílo provést. 
      Technické kvalifikační předpoklady doloží dodavatel seznamem minimálně ……(3) stavebních 
prací již realizovaných během posledních 5 let, stejného charakteru jako poptávané zadání, do 
seznamu prací uvede také stavebníka realizované stavby. Stavbou stejného charakteru se rozumí 
stavební práce na výstavbě (i obnově) ……………………………….., objem díla minimálně v nákladech  
……………..tisíc Kč (částka bez DPH). Každá stavební práce ze seznamu bude doložena osvědčením 
objednatele o řádném a odborném plnění prací včetně ceny, doby a místa provádění již zrealizované 
stavby.  
     Dodavatel, který podal nabídku v poptávkovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem 
s výjimkou prací, které vykonává jako provozovatel. 
     Nedoložení kvalifikačních předpokladů může být důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení 
dodavatele z řízení.   
 

4. Zadávací dokumentace   
Zadavatel zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě dodavateli společně s výzvou. 
  
V případě zapůjčení originálního výtisku projektové dokumentace je dodavatel povinen tuto 
projektovou dokumentaci vrátit s podanou nabídkou.  
Prohlídka staveniště bude umožněna individuálně po domluvě s kontaktní osobou zadavatele. 
Kontaktní osoba zadavatele poskytne kontakt na zaměstnance provozovatele RAVOS,s.r.o., který 
umožní návštěvu staveniště.  
 
             5. Termíny a místo plnění 
 Předpokládaná doba podpisu smlouvy o dílo: ………………….. 2017 
 Předpokládaná doba dokončení prací včetně vyklizení staveniště: viz vzor SOD. 
        Místem plnění je areál, obec ……….., lokalita ………………………, přesná specifikace viz projektová 
dokumentace.  
 
            6. Způsob zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání, 
podání nabídky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailovou zprávou zadavatel nepřipouští. 
       Nabídka bude řazena: 

1) Krycí list nabídky  
2) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dodavatele 
3) Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
4) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti  
5) Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladech 
6) Smlouva o dílo (vyplněný vzor), podepsaná oprávněnou osobou a opatřena razítkem  
7) Položkový rozpočet (včetně krycího listu - rekapitulace s nasčítanými položkami částí díla) 

8) Seznam poddodavatelů, vč. jejich prohlášení o spolupráci na realizaci zakázky a specifikace   
části díla, kterou plánuje dodavatel splnit jejich prostřednictvím. Pokud k plnění díla nebudou 
přizváni žádní subdodavatelé, zhotovitel přiloží do nabídky prohlášení o plnění díla pouze 
vlastními kapacitami. 

9) Harmonogram – realizační a platební   
10) Další doplňující údaje dle úvahy dodavatele 
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Nabídka nebude obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést   
v omyl. Takové okolnosti mohou být důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z 
poptávkového řízení.  
 
 7. Zpracování cenového návrhu a varianty řešení 
 Cenový návrh zpracujte v jednom řešení, variantní řešení zadavatel vylučuje.  
Cenový návrh bude stanoven oceněním všech položek předaného slepého rozpočtu. Návrh bude 
doložen položkovým rozpočtem v členění podle slepého rozpočtu. Položkový rozpočet bude 
obsahovat krycí list s nasčítanými položkami po částech díla (rekapitulace) a položkový rozpočet. 
Uchazeč má povinnost ocenit všechny položky slepého rozpočtu. U položky, kterou uchazeč nebude 
účtovat, vyplní alespoň hodnotu 1,- Kč. Nesplnění tohoto požadavku zadavatele je důvodem k 
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z poptávkového řízení. 
 Cenový návrh bude zpracován v české měně a bude předložen v členění: 

   nabídková cena bez DPH 
   DPH 
   nabídková cena včetně DPH 

 Cena uvedená v cenovém návrhu bude označena jako maximální, nejvýše  
 přípustná a platná po celou dobu realizace díla za podmínek uvedených v zadávací  
              dokumentaci a ve Smlouvě o dílo, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních  
               vlivů (např. : 
                  poplatky související s provedením stavby, vedlejší náklady na zařízení staveniště, vytyčení     
                  inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci a v rozhodnutí o povolení stavby,  
                  provedení potřebných zkoušek, a další předpokládaná rizika spojená s umístěním  
                  stavby, provozem objednatele, kurzové vlivy, vývoj cen, apod.). 
  
             8. Hodnocení nabídek - údaje o hodnotících kritériích   
Základním hodnotícím kritériem je:       nejnižší nabídková cena bez DPH.  
 
         9. Základní obchodní podmínky 
Obchodní podmínky zadavatele jsou vyjádřeny ve vzoru „Smlouvy o dílo“, který tvoří  
přílohu zadávací dokumentace a zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo  
v souladu s těmito podmínkami. 
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Smlouva předložená  
dodavatelem musí respektovat obchodní podmínky, uvedené v poptávkovém řízení a všech přílohách 
a nesmí být s nimi v rozporu. Návrh smlouvy musí být vytvořen tím způsobem,  
že do doslovného textu vzoru smlouvy budou vyplněny pouze vynechané údaje.   
Nedodržení těchto pravidel může být důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče  
ze zadávacího řízení. 
 
         10.  Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy 
1) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo  

doplnit podmínky výzvy. 
2) Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání zakázky bez udání důvodu, právo veškeré 

přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným dodavatelem. 
3) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a ukončení plnění zakázky v souvislosti  

s řádným dokončením zakázky. 
4) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění. 
5) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizovaného díla. 
Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva 
uvedená v odstavci  1., 2., 3. a 4. 
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 
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      11.   Seznam příloh k výzvě pro podání nabídky 
 

1. Pravidla PŘ 
2. Text výzvy 
3. Krycí list nabídky   
4. Čestné prohlášení základní způsobilosti dodavatele 
5. vzor Smlouvy o dílo  

 
6. Projektová dokumentace 

(originál výtisku nebo kopie výtisku nebo předání ve formátu PDF) 
7. Slepý rozpočet   (v elektronické podobě) 
8. Technické podmínky 
9. Stavební povolení, územní rozhodnutí a vyjádření pro povolení stavby. 


