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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
Níže uvedený zadavatel tímto 

OZNAMUJE 

úmysl zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

 

„CHVALEČ – REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE“ 

1. Zahájení zadávacího řízení a údaje o přístupu k Zadávací dokumentaci 

 

1.1 Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „zákon“) a 

zároveň je veřejnou zakázkou podlimitní ve smyslu ustanovení § 26.  Na základě rozhodnutí 

zadavatele je tato veřejná zakázka zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení 

v souladu s ustanovení § 53 a násl. zákona. Toto zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 53 

odst. 1 zákona dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. 

 

1.2 Údaje o přístupu k Zadávací dokumentaci: 

Toto zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 53 odst. 1 zákona okamžikem, kdy 

zadavatel uveřejnil výzvu k podání nabídek podle ustanovení § 214 zákona na profilu 

zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/Chvalec. Na tomto profilu zadavatele je také 

přístupná Zadávací dokumentace včetně všech Příloh č. 1 až 9 k tomuto zadávacímu řízení. 

2. Identifikace zadavatele 

 

2.1     Identifikační údaje zadavatele: 
 

Zadavatel: Obec Chvaleč 

právní forma: územní samosprávný celek 

se sídlem:  Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč 

IČ/DIČ:  00277941/ CZ00277941 

zastoupen: Ing. Tomášem Prouzou, starostou obce 

mobil:  +420 731 109 074 

e-mail: starosta@chvalec.cz 
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2.2     Identifikační osoby zastupující zadavatel: 
 

V souladu s ustanovením § 43 zákona pověřil zadavatel výkonem zadavatelských 
činností v rámci tohoto zadávacího řízení následující pověřenou osobu: 

 

AZ Profi tender, s.r.o. 

sídlem:   Dubová 439, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 

IČ:    117 69 726 

zastoupený:    Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, jednatelkou společnosti 

mobil:     +420 724 689 097 

e-mail:    alena.zahradnikova@azprofitender.cz 

3. Popis předmětu veřejné zakázky 
 

3.1     Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem 

(účastníkem), který se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvním nejlépe 

hodnoceném místě a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Závazný vzor 

Smlouvy o dílo tvoří Přílohu č. 9 příslušné Zadávací dokumentace. 

Předmětem této veřejné zakázky a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je 

provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem „CHVALEČ – REKONSTRUKCE 

HASIČSKÉ ZBROJNICI“, kdy rozsah zadávaných stavebních prací je závazně stanoven 

projektovou dokumentací zpracovanou projekční a inženýrskou kanceláří ČOS exim s.r.o., se 

sídlem Alešova 26, 370 00 České Budějovice, IČ: 472 37 287, v květnu 2021. Hlavní 

(zodpovědný) projektant: Ing. Lenka Jakšová, autorizovaná inženýrka v oboru pozemních 

staveb, ČKAIT 0010828.  
 

3.2     Technická specifikace veřejné zakázky: 

 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní revitalizaci 

objektu hasičské zbrojnice v obci Chvaleč. 

Bližší specifikace stavebních prací, které jsou předmětem této veřejné zakázky je uvedena 

v Příloze č. 1 – projektová dokumentace a v Příloze č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů 

(poptávkový výkaz výměr) příslušné Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení. 

 

3.3     Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky: 
 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve smyslu 

ustanovení § 16 a násl. zákona ve výši 9 688 000,-- Kč bez DPH.  

 



 

      Veřejná zakázka:  

„CHVALEČ – REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE“  
 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako výše peněžitého 

závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky 

byla stanovena řádně dle projektové dokumentace a výkazu výměr vyhotovenými projekční 

kanceláří ČOS exim s.r.o., se sídlem Alešova 26, 370 00 České Budějovice, IČ: 472 37 287, jež 

je Přílohou č. 1 a 2 příslušné Zadávací dokumentace a dále na základě údajů a informací o 

zakázkách stejného či podobného předmětu plnění na relevantním trhu a také s ohledem na 

cenové hladiny obdobných stavebních prací a dodávek v předmětných oborech a činnostech. 
 

 

3.4     Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky: 
 

Místem realizace veškerých stavebních prací dodávaných v rámci tohoto zadávacího 

řízení je budova na pozemku par. č. st. 287 a dotčený pozemek p. p. č. 286 v katastrálním 

území Chvaleč.  

Bližší specifikace místa plnění předmětu zadávané veřejné zakázky je dále uvedena v 

Projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 příslušné Zadávací dokumentace k tomuto 

zadávacímu řízení. 
 

3.5     Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

Klasifikace předmětu zadávacího řízení dle CPV kódů ve smyslu ustanovení § 47 zákona 

Hlavní předmět:  

CPV 45000000-7  Stavební práce 

Další předměty:   

CPV 45216121-8   Výstavba požárních stanic 
 

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, a to zejména předmětu plnění, místě a 

času plnění, předpokládané hodnotě apod., je uvedena v příslušné Zadávací dokumentaci 

k této veřejné zakázce. 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

4.1     Lhůta pro doručení nabídky: 

Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 21. 04. 2022 do 14:00 hod. 

Rozhodující je čas doručení nabídky. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel 

(účastník). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Veřejná zakázka:  

„CHVALEČ – REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE“  
 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4.2     Místo pro doručení nabídky: 
 

Dodavatel jako účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně 

v elektronické podobě prostřednictví elektronického nástroje NEN dle specifikace a 

metodiky uvedené v čl. 3 příslušné Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení, a to 

do konce lhůty pro podání nabídek. 
 

5. Způsob podání nabídek včetně informace o jazyce nabídky 
 

5.1     Varianty nabídky a jazyk nabídky: 

Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští 

předložení více variant v rámci nabídky. Nabídka musí být zpracována v české či slovenském 

jazyce.  

5.2     Sestavení a členění nabídky: 

 Zadavatel požaduje sestavení nabídky v členění blíže specifikovaném v čl. 13 odst. 13.3 

příslušné Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení. 

 

5.3 Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím 
elektronického nástroje: 

Účastník zadávacího řízení podá pouze úplnou elektronickou podobu nabídky, a to 

s využitím elektronického nástroje NEN dle specifikace a metodiky uvedené v čl. 3 příslušné  

Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení, a to do konce lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být šifrována v souladu s požadavky 

právních předpisů a elektronického nástroje. 

Nabídka musí zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. 

zejména Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF nebo PNG či jiný 

obdobný obecně dostupný a používaný, popřípadě specificky ve formátu požadovaném 

zadavatelem na konkrétní dokument dle výše uvedeného v příslušné Zadávací dokumentaci 

k tomuto zadávacímu řízení (zejména ve vztahu k předkládání doplněného návrhu Smlouvy o 

dílo či oceněného Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr). 

Nabídka musí být šifrována pomocí veřejného klíče zadavatele (certifikát pro 

šifrování). Tento certifikát pro šifrování je ke stažení na profilu zadavatele 

https://nen.nipez.cz/profil/Chvalec v sekci „Zpřístupněné dokumenty“ u zadané veřejné 

zakázky.  
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Nabídka, která nebude podána způsobem stanoveným v příslušné Zadávací 

dokumentaci k tomuto zadávacímu řízení, tj. zejména zašifrována pomocí veřejného klíče 

zadavatele (certifikátu pro šifrování), nebo bude zašifrována jiným certifikátem, se 

nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

Zadavatel doplňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně 

dodavatele a elektronické funkcionality elektronického nástroje NEN. Zadavatel doporučuje 

všem účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména dostatečný časový prostor pro podání 

nabídky, systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci NEN či rychlost jejich 

připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato nabídka byla podána ve lhůtě pro 

podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání 

veškerých příloh a provedení nezbytného šifrování). 
 

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 
 

6.1     Obecné požadavky na prokázání kvalifikace: 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 73 a násl. 

zákona dodavatel, který prokáže: 

I. Splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 zákona; 

II. Splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 zákona; 

III. Splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 zákona. 
 

    Bližší specifikace konkrétních požadavků na prokázání splnění kvalifikace je dále 
stanovena v čl. 6 příslušné Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení. 

 

 

6.2     Požadavky na prokázání základní způsobilosti: 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka) 

v rozsahu ustanovení § 74 zákona, kdy Zadavatel požaduje prokázání splnění této základní 

způsobilosti dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona, kdy požadavky na splnění základní 

způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; kdy k zahlazení odsouzení se 

nepřihlíží, 

Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a to dle 

ustanovení § 74 odst. 2 zákona.  
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Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle 

tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí 

podmínku podle tohoto písm. a) splňovat právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku 

podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu. Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku podle 

tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 

dodavatele. 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejném zdravotním pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 

Způsob prokázání základní způsobilosti 

Dodavatel (účastník) prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v souladu 

s ustanovením § 75 odst. 1 zákona předložením: 

i. Výpisu z evidence Rejstříku trestů, a to k prokázání základní způsobilosti dle výše 

uvedeného písm. a); 

(UPOZORNĚNÍ: Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle 

tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu, a to dle ustanovení § 74 odst. 2 zákona.  

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle 

tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele. 

                                                           
1
 dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
3
 např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 
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Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční či české právnické osoby 

musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu, a to dle ustanovení § 74 odst. 3 zákona.  

Požadavek pro prokázání této podmínky podle tohoto písm. a) pro právnickou osobu 

dle výše uvedené tímto nejsou dotčeny a i v případě, že je dodavatelem (účastníkem) 

pobočka závodu musí být tyto podmínky pro prokázání tohoto písm. a) u právnické 

osoby naplněny.) 

a zároveň, 

ii. Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení, a to k prokázání základní způsobilosti dle výše uvedeného písm. b); 

dodavatel je oprávněn za tímto účelem, tj. k prokázání splnění tohoto základního 

kvalifikačního předpokladu dle písm. b) ve vztahu ke spotřební dani, použít čestné 

prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 3 příslušné Zadávací 

dokumentace, tj. „Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti“, jehož součástí je 

i čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani; 

a zároveň, 

iii. Čestné prohlášení, a to k prokázání základní způsobilosti dle výše uvedeného písm. c); 

dodavatel je oprávněn za tímto účelem, tj. k prokázání splnění tohoto základního 

kvalifikačního předpokladu dle písm. c); použít čestné prohlášení v souladu se vzorem 

uvedeným v Příloze č. 3 příslušné Zadávací dokumentace, tj. „Čestné prohlášení o 

splnění základní způsobilosti“, jehož součástí je i čestné prohlášení ve vztahu k výše 

uvedením písm. c); 

a zároveň, 

iv. Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a to k prokázání základní 

způsobilosti dle výše uvedeného písm. d); 

a zároveň, 

v. Výpis z obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona 

nebo písemné čestné prohlášení v případě, kdy není účastník (dodavatel) 

v obchodním rejstříku zapsán, a to k prokázání základní způsobilosti dle výše 

uvedených písm. e); dodavatel je oprávněn za tímto účelem, tj. k prokázání splnění 

tohoto základního kvalifikačního předpokladu dle písm. e); použít čestné prohlášení 

v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 3 příslušné Zadávací dokumentace, tj. 

„Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti“, jehož součástí je i čestné 

prohlášení ve vztahu k výše uvedením písm. c) a e); 
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6.3     Požadavky na prokázání profesní způsobilosti: 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) 

v rozsahu ustanovení § 77 zákona, kdy požadavky na splnění profesní způsobilosti splňuje 

dodavatel (účastník), který předloží: 

a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

 a zároveň 

b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (tj. výpis z živnostenského 

rejstříku) či licenci obsahující minimálně následující oprávnění: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 výkon zeměměřičských činností 
 

 

Způsob prokázání profesní způsobilosti 
 

Dodavatel (účastník) prokazuje splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 

zákona předložením: 

i. Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje, a to k prokázání profesní způsobilosti dle výše 

uvedeného písm. a); 

a zároveň, 

ii. Dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (tj. výpis z živnostenského 

rejstříku) či licence, obsahující minimálně následující oprávnění: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 výkon zeměměřičských činností 
 

a to k prokázání splnění požadované profesní způsobilosti v rozsahu dle výše uvedeného 

písm. b); 

6.4     Požadavky na prokázání technické kvalifikace: 
 
 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele v rozsahu 

ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c), d) a h) zákona kdy požadavky na splnění technické 

kvalifikace splňuje dodavatel (účastník), který předloží: 

a) Referenční list, tj. seznam významných stavebních prací (referencí) obdobného 

charakteru jako je předmět této veřejné zakázky realizovaných (poskytnutých) 

dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, které 

obsahují realizaci staveb, jako je předmět této veřejné zakázky. 

 



 

      Veřejná zakázka:  

„CHVALEČ – REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE“  
 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby dodavatel (účastník) 

předložil referenční list obsahující min. 5 referencí, a to minimálně v tomto rozsahu: 

1) min. 2 reference spočívající ve výstavbě (novostavbě), nástavbě, přístavbě či 

rekonstrukci budov občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 

odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění v  hodnotě min. 9,5 

mil. Kč bez DPH, jejíž součástí bylo provedení ZTI a UT v hodnotě min. 1 mil. Kč bez 

DPH; 

a zároveň 

2) min. 2 referenci spočívající ve výstavbě (novostavbě), nástavbě, přístavbě či 

rekonstrukci budov občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 

odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění v  hodnotě min. 9,5 

mil. Kč bez DPH, jejíž součástí bylo provedení elektroinstalace a vzduchotechniky 

v hodnotě min. 1 mil. Kč bez DPH. 

 a zároveň 

3) min. 1 reference spočívající ve výstavbě (novostavbě), nástavbě, přístavbě či 

rekonstrukci budovy požární zbrojnice v hodnotě daní referenční stavby min. 9,5 

mil. Kč bez DPH. 
 

Referenční list, tj. seznam významných stavebních prací dle shora požadovaného, 

musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně následující údaje: 

 název objednatele referenční zakázky, 

 předmět a popis referenční zakázky (zejména popis naplnění příslušného 

požadavku na obsah plnění příslušné referenční zakázky), 

 finanční hodnotu plnění referenční zakázky (rozpočtové náklady stavebních prací), 

 termín (dobu) plnění referenční zakázky (období realizace stavebních prací), 

 prohlášení, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně, 

 kontaktní osobu objednatele (telefon, e-mail), u které je možné si uvedené informace 

ověřit. 
 

Přílohou Referenčního listu, obsahujícího seznam významných stavebních zakázek, 

musí být ke každé uvedené referenční zakázce osvědčení o řádném provedení a 

splnění příslušné referenční zakázky (realizované významné stavební práce) vydané 

objednatelem, kdy takové osvědčení musí zahrnovat a obsahovat minimálně údaje 

požadované shora zadavatelem v rámci každé významné stavební zakázky uvedené v 

Referenčním listu a dále údaj o řádném provedení a splnění příslušné stavební práce.  
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Dodavatel (účastník) může příslušné osvědčení dle tohoto ustanovení nahradit 

rovnocenným dokladem kterým je zejména smlouva uzavřená s příslušným 

objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele (účastníka). 

a zároveň  

b) Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch 

zajišťujících kontrolu jakosti nebo podílejících se na realizaci stavebních prací (které 

jsou předmětem této veřejné zakázky), bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance 

dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.  

Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník předložil 

seznam techniků a odborných pracovníků obsahující osoby splňující následující 

požadavky:  

1) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem 

nebo technikem v oboru pozemních staveb a bude disponovat následujícími 

předpoklady:  
 

 prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika 

v oboru pozemní stavby (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě),  

 prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru pozemního stavitelství a 

výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi při realizaci staveb, 

 prokáže odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího 

na staveništi při min. dvou (2) realizacích staveb za poslední 5 let před 

zahájením tohoto zadávacího řízení, spočívajících ve výstavbě (novostavbě), 

nástavbě, přístavbě či rekonstrukci budov občanské vybavenosti dle definice 

uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném 

znění, a to ve finančním objemu stavebních prací každé takové stavební 

zakázky min. 9,5 mil. Kč bez DPH. 

Údaje o této praxi uvede tato osoba ve svém profesním životopise. 

 a zároveň 
 

2) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem 

nebo technikem v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická 

zařízení a bude disponovat následujícími předpoklady: 
 

 prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika 

v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení  
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(autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě),  

 prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru; údaje o této praxi uvede 

tato osoba ve svém profesním životopise. 
 

a zároveň 
 

3) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem 

nebo technikem v oboru technika prostředí staveb – specializace vytápění a 

vzduchotechnika a bude disponovat následujícími předpoklady: 
 

 prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra v oboru technika 

prostředí staveb – specializace technická zařízení nebo technika v oboru 

technika prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika (autorizace 

dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),  

 prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru; údaje o této praxi uvede 

tato osoba ve svém profesním životopise. 
 

a zároveň 
 

4) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem 

nebo technikem v oboru požární bezpečnost staveb a bude disponovat 

následujícími předpoklady: 
 

 prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika 

v oboru požární bezpečnost staveb (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě),  

 prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru;  

 prokáže odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu odpovědné osoby za 

požární bezpečnost na minimálně dvou (2) realizacích staveb za posledních 5 let 

před zahájením tohoto zadávacího řízení spočívajících ve výstavbě 

(novostavbě), nástavbě, přístavbě či rekonstrukci budov občanské vybavenosti 

dle definice uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

v platném znění, a to ve finančním objemu stavebních prací každé takové 

stavební zakázky min. ve výši 9,5 mil. Kč bez DPH. 

Údaje o této praxi, tj. o výkonu odpovědné osoby za požární bezpečnost v rámci 

realizace stavebních prací shora blíže specifikovaných v tomto odstavci, za 

posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, uvede tato osoba ve 

svém profesním životopise. 

a zároveň 
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5) min. 1 specializovaný technický pracovník – geodet oprávněný k výkonu 

zeměměřičských činností a bude disponovat následujícími předpoklady: 
 

 prokáže úřední oprávnění geodeta, které je vydané Českým úřadem geodetickým 

a kartografickým, a který může ověřovat výsledky zeměměřičských činností podle 

§ 13 odst. 1, písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství 

 prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru; údaje o této praxi uvede 

tato osoba ve svém profesním životopise. 
 

a zároveň 
 

6) min. 1 specializovaný technický pracovník způsobilý k zajištění  prevence rizik 

v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který bude disponovat 

následujícími předpoklady: 
 

 minimálně 5 let praxe v oblasti prevence rizik v rámci BOZP, 

 doklad prokazující způsobilost podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

 prokáže odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu funkce odpovědného 

technika za BOZP na minimálně dvou (2) realizacích staveb za poslední 5 let před 

zahájením tohoto zadávacího řízení spočívajících ve výstavbě (novostavbě), 

nástavbě, přístavbě či rekonstrukci budov občanské vybavenosti dle definice 

uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném 

znění, v rámci kterých tato osoba vykonávala výkon bezpečnostního technika 

BOZP nebo osoby způsobilé k prevenci rizik v tomto oboru, a to ve finančním 

objemu stavebních prací každé takové stavební zakázky v hodnotě minimálně 9,5 

mil. Kč bez DPH.  

Údaje o této praxi, tj. o výkonu funkce odpovědného technika za BOZP na 

realizacích stavebních prací shora blíže specifikovaných v tomto odstavci, za 

posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, uvede tato osoba ve 

svém profesním životopise. 

 

Seznam techniků dle shora uvedených požadavků, musí u každého odborného 

technického pracovníka obsahovat nejméně následující údaje: 

 jméno a příjmení specializovaného technického pracovníka (včetně uvedení čísla 

autorizace dle údajů v zápisu ČKAIT, je-li takový technický pracovník v ČKAIT zapsán), 

 pozici či funkční zařazení odborného technika, 

 délku praxe v požadovaném oboru odborného technika, 
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 informaci, zda se jedná o zaměstnance či osobu spolupracující na základě jiného 

závazku (v případě, že nejde o zaměstnance účastníka, pak je dodavatel (účastník) 

povinen dodržet veškeré povinnosti o prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné 

osoby ve smyslu ustanovení § 83 zákona) 

 přehled profesní praxe prostřednictvím uvedení realizovaných staveb, na kterých se 

technik či odborný pracovník podílel v požadované funkci, jejich stručný popis 

(označení), termín realizace a finanční výši plnění (pozn. a to zejména s ohledem na 

prokázání požadavků této technické kvalifikace dle Zadávací dokumentace), 

 kontaktní osobu, u které bude možné údaje o technickém pracovníkovi ověřit. 
 
 

Přílohou seznamu techniků tj. seznamu odborných technických pracovníků dle shora 

uvedených požadavků, musí být ke každému uvedenému technickému pracovníkovi 

profesní životopis, a to minimálně v následujícím rozsahu a struktuře: 

 jméno a příjmení osoby; 

 označení funkční pozice a náplně práce; 

 dosažené vzdělání; 

 přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru k předmětu této veřejné 

zakázky včetně uvedení realizovaných staveb, jejich stručného popisu a finanční výše 

plnění; 

 prohlášení: „čestně prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto 

životopise jsou pravdivé“; 

 vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná. 

a zároveň  

c) Opatření dodavatele k zajištění kvality splněním norem pro zajištění jakosti 

zavedením systémů zajišťování jakosti založených na normách ČSN EN ISO 9001 a ISO 

45001, a to předložením certifikátu ISO 9001 (certifikace systému managementu 

kvality) a certifikátu ISO 45001 (certifikace systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) osvědčených akreditovaným subjektem. 

a zároveň 

d) Opatření dodavatele v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí při 

realizaci stavebních prací v rámci předmětu veřejné zakázky, a to prostřednictvím 

systému zajišťování efektivity a minimální zátěže životního prostředí založeném na 

certifikátu z oblasti životního prostředí ČSN EN ISO řady 14001 vydaném certifikačním 

orgánem certifikujícím environmentální řízení, který je k uvedené certifikaci 

akreditován.  
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Zadavatel požaduje, aby byla shora uvedená ISO norma naplněna ve vazbě na 

provádění pozemních staveb, resp. v oboru předmětu plnění této veřejné zakázky. 

 

 

Způsob prokázání technické kvalifikace 

Dodavatel (účastník) prokazuje splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením 79 

odst. 2 zákona předložením:  

i. Čestného prohlášení – Referenčního listu, a to k prokázání technické kvalifikace dle 

výše uvedeného písm. a) (tj. seznam zadavatelem požadovaných významných 

stavebních prací), v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 4 - Čestné prohlášení –  

Referenční list a současně přiložením nezbytných příloh, tj. osvědčení dle výše 

uvedeného písm. a), v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 5 – Vzor osvědčení k 

referenčním zakázkám (Zadavatel na doložení osvědčení objednatelů ve formátu 

výše uvedeného Vzoru osvědčení k referenčním zakázkám dle Přílohy č. 5 netrvá. 

Jedná se pouze o vzor, který účastník může, ale i nemusí použít).  Dodavatel (účastník) 

může příslušné osvědčení dle tohoto ustanovení nahradit rovnocenným dokladem, 

kterým je zejména smlouva uzavřená s příslušným objednatelem a doklad o 

uskutečnění plnění dodavatele (účastníka). 

a zároveň 

ii. Čestného prohlášení - Seznam techniků a odborných pracovníků, a to k prokázání 

technické kvalifikace dle výše uvedeného písm. b) (tj. seznam požadovaných techniků a 

odborných pracovníků), v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 6 - Čestné 

prohlášení – Seznam techniků a odborných pracovníků a současně přiložením 

profesních životopisů osob, prokazujících splnění podmínek techniků a odborných 

pracovníků, a to řádně a v rozsahu všeho shora uvedeného dle písm. b). 

 a zároveň 

iii. Osvědčení (doklad) prokazující získání certifikátu v oblasti systému managementu 

kvality ČSN EN ISO řady 9001 a certifikátu v oblasti systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řady ČSN EN ISO řady 45001 vydané 

certifikačním orgánem, který je k uvedené certifikaci akreditován, a to k prokázání 

technické kvalifikace dle výše uvedeného písm. c). 

a zároveň 

iv. Osvědčení (doklad) prokazující získání certifikátu v oblasti řízení z hlediska ochrany 

životního prostředí ČSN EN ISO řady 14001 vydané certifikačním orgánem 

certifikujícím environmentální řízení, který je k uvedené certifikaci akreditován, a to k 

prokázání technické kvalifikace dle výše uvedeného písm. d). 
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Všechna shora uvedená čestná prohlášení budou řádně podepsaná osobou oprávněnou 

dodavatele (účastníka) zastupovat a budou k nim doloženy případné příslušné zadavatelem 

požadované přílohy. Zadavatel na doložení čestných prohlášení či osvědčení ve formátu výše 

uvedených vzorů netrvá. Jedná se pouze o vzory, které účastník může, ale i nemusí použít. 

 

6.5     Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci: 

Dodavatel (účastník) předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 

minimálně v prosté kopii, přičemž v režimu zjednodušeného podlimitního řízení mohou 

dodavatelé (účastníci) doklady o kvalifikaci v nabídkách nahradit čestným prohlášením či 

jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.  

Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení v rámci příslušné Zadávací dokumentace 

musí být podepsána osobou oprávněnou dodavatele zastupovat (tj. statutárním orgánem 

dodavatele, případně jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce přiložit 

kopii takového zmocnění této osoby, a to jako součást dokladů, kterými dodavatel prokazuje 

splnění kvalifikace). 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo 

úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilost 

podle § 77 odst. 1 (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí 

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 

dnem podání nabídky.  

Zadavatel si nejpozději před uzavřením smlouvy od dodavatele vyžádá předložení 

originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již 

nebyly v originále či úředně ověřené kopii předloženy v rámci zadávacího řízení. 

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je předložit. Nesplnění této 

povinnosti, tj. nepředložení požadovaných originálů či úředně ověřených kopií dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace, může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka).  
 

Bližší informace k této povinnosti, a to zejména ve vztahu k vybranému dodavateli 

(účastníkovi), jsou uvedeny v čl. 8 příslušné Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu 

řízení. 

7. Hodnotící kritéria 

 

7.1     Hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je EKONOMICKÁ VÝHODNOST 

NABÍDKY a to na základě nejnižší nabídkové ceny dle níže uvedeného hodnotícího kritéria: 
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 Hodnotící kritérium Váha kritéria 

1. Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) 100 % 

 

 

 

 

7.2     Informace k hodnocení nabídek: 

Zadavatel či příslušná hodnotící komise jmenovaná za účelem posouzení a hodnocení 

nabídek může vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení nabídek ty, které nebudou úplné z 

hlediska zadávacích podmínek či nebudou odpovídat požadavkům zadavatele stanoveným 

v zadávacích podmínkách, tj. nebudou splňovat podmínky účasti v tomto zadávacím řízení. 

Takový dodavatel (účastník) může být také následně vyloučen z další účasti v zadávacím 

řízení. 

Hodnocení nabídek bude provádět zadavatel či příslušná hodnotící komise jmenovaná 

za účelem posouzení a hodnocení nabídek. 

 

7.3     Způsob hodnocení: 

V rámci celkového hodnocení nabídek z hlediska hodnotícího kritéria „Celková 

nabídková cena (v Kč bez DPH) budou hodnoceny Celkové nabídkové ceny dodavatelů 

(účastníků uvedené v jejich nabídkách. Pro hodnocení použije zadavatel či příslušná 

hodnotící komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ uvedenou na Krycím 

listu nabídky dle Přílohy č. 7 příslušné Zadávací dokumentace. 

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ 

nabídnout jako celkovou hodnotu zahrnující kompletní plnění předmětu veřejné zakázky. 

Celková nabídková cena pak bude zahrnovat realizaci veškerých stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně poskytnutí záruky za jakost a bude odpovídat řádně vyplněnému 

Soupisu stavebních prací a výkonů (poptávkovému výkazu výměr) dle přílohy č. 2příslušné 

Zadávací dokumentace, který obsahuje rozpočtové položky nezbytné k realizaci předmětu 

veřejné zakázky.  

Celková nabídková cena pak bude součtem veškerých položek dodavatelem 

(účastníkem) oceněného Soupisu stavebních prací a výkonů (poptávkového výkazu výměr) 

dle Přílohy č. 2a) příslušné Zadávací dokumentace, resp. veškerým výkazům výměr v tomto 

soupisu stavebních prací a výkonů přiložených. 

Nabízenou hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ je dodavatel (účastník) 

povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci znění návrhu Smlouvy o dílo dle 

Přílohy č. 9 příslušné Zadávací dokumentace, a to v čl. VIII. odst. 8.2 příslušného návrhu 

Smlouvy o dílo.  
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Hodnocení bude provádět zadavatel či zadavatelem ustanovená hodnotící komise, 

kdy v rámci hodnocení budou seřazeny Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH) 

jednotlivých dodavatelů (účastníků) od nejnižší po nejvyšší. 

Nejvhodnější nabídkou je ta, která má nejnižší Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez 

DPH. 

8. Kontaktní osoba pro další informace k zadávacímu řízení 
 

8.1     Další informace k zadávacím podmínkám: 
 

 V případě dotazů či zájmu o bližší informace se v průběhu zadávacího řízení písemně 

(elektronicky) obracejte na kontaktní osobu zastupující zadavatele:  

Ing. Bc. Alena Zahradníková,  

tel.: 724 689 097, e-mail: alena.zahradnikova@azprofitender.cz 

ID datové schránky: 4gsdvpz 

či prostřednictvím elektronického nástroje NEN dostupného na adrese: 

https://nen.nipez.cz/profil/Chvalec 

9. Závěr 

Veškeré bližší informace o zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení naleznou 

dodavatelé v příslušné Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách 1 až 9 k této veřejné zakázce 

dostupné na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/Chvalec 
 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 53 zákona tímto VYZÝVÁ dodavatele k podání 

nabídky. 
 

 

 

 

 Ve Chvalči, dne 01. 04. 2022 

  

 

     Ing. Tomáš Prouza 

 starosta obce 
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