
OBEC SKRŠÍN, Skršín č. p. 48, 434 01 Most 

IČ: 00266141, e-mail: starosta@skrsin.cz 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona podle 

Směrnice obce Skršín č. 4/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Skršín. 

 

 

Výběrové řízení 1/2020 

k podání cenové nabídky na opravu místní komunikace v Chrámcích 

 

 

1. Identifikace zadavatele 

Název: Obec Skršín  

Sídlo: Skršín 48, 434 01 Most 

IČ: 00266141 

web: www.skrsin.cz  

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu: 26614107/2010 

Statutární zástupce: David Suchánek - starosta obce 

Kontaktní osoba: Ing. Radek Turčáni, tel: 725708023, e-mail: mistostarosta@skrsin.cz 

 

 

2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele 

• Předmět a místo plnění: 

 

Oprava povrchu místní komunikace v obci Chrámce, p. p. č. 137/1 v k. ú. Chrámce, místní 

komunikace IV. třídy, která je součástí infrastruktury obce a slouží jak k dopravní obslužnosti 

k jednotlivým stavebním objektům, tak pro pěší provoz a cyklistiku o průměrné šíři 4 m a 

délce 188 m. Rozloha parcely, na které je komunikace umístěna je podle katastru nemovitostí 

941 m2. Předpoklad zahájení prací je v měsíci 10/2020. Předpoklad ukončení prací: max. 4 

týdny od podpisu smlouvy. Místem plnění je: Ústecký kraj, okres Most, obec Skršín, PSČ 434 

01, místní část Chrámce, určené plochy místních komunikací k opravě na p. p. č. 137/1 v k. ú. 

Chrámce [748692]. Doba realizace maximálně 14 dní. 

 

• Podmínky realizace: 

Zhotovitel se zaváže respektovat minimalizaci dopadů při realizaci akce na místní obyvatele a 

to tak, že s pracemi započne po plném informování všech dotčených subjektů a zároveň 

provede realizaci díla bez zbytečných proluk a maximální možné návaznosti s ohledem na 

minimalizaci realizačního času.  
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• Rozsah zakázky: 

Oprava předmětných místních komunikací spočívá ve vybourání a odstranění stávajícího 

povrchu v celé její délce, vyrovnávce ploch broušenou živicí, pokládce nového asfaltového 

betonu a zpevnění krajnic broušenou živicí. Množství využitého asfaltového recyklátu nesmí 

přesáhnout procentní hranici, která by definovala tento asfaltový beton jako jinou než první 

třídu jakosti, a to z důvodu kompaktnosti asfaltového betonu.  

Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a 

pověřených zástupců. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy 

objednatele. 

• Platební podmínky: 

Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů od doručení faktury objednavateli. 

Faktura bude vystavena po řádném předání díla s popisem, že je dílo předáno bez závad podle 

specifikace a požadavků zadavatele.  

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

• Nejvyšší možná hodnota zakázky je 490 000,- Kč (slovy: čtyřiadevadesát tisíc korun 

českých) bez DPH. Celková nabídková cena nesmí přesáhnout tuto hodnotu, jinak bude 

automaticky z výběrového řízení vyřazena. 

• Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

jen„zákon“), která je ve smyslu tohoto zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy 

v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty Obce 

Skršín, Skršín 48, 434 01 Most, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se 

zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze 

zadávacích řízení upravených v zákoně. 

 

4. Nabídková cena 

• Bude stanovena jako pevná sazba bez DPH a včetně DPH za splnění celého předmětu této 

zakázky, rozsah je uveden v části „rozsah“. 

• Uchazeč je povinen kromě celkové ceny uvést v nabídce rovněž cenu za jednotlivé položky 

přepočtenou na jednotkové ceny dle uvedeného rozsahu, a to s cenou bez DPH a s DPH. 

• Zadavatel nepřipouští variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec zadávací 

dokumentace. 

• Asfaltový beton musí mít uvedenou specifikaci poměrů využití recyklátu v nové směsi.  

 

5. Lhůta a místo pro předkládání nabídky 

• Posledním dnem doručení nabídky je 10. 9. 2020 v 10:00 hod.  

• Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. 9. 2020 v 18:00 v budově Obecního úřadu 

ve Skršíně, Skršín 48, 434 01 Most. Otevírání obálek se mohou zúčastnit maximálně 2 

zástupci za uchazeče. Otevírání obálek a posouzení nabídek vykoná tříčlenná výběrová 

komise složena z předsedy a dvou členů.  

• Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 15 dnů ode dne otevírání obálek. 

 



6. Místo plnění zakázky 

Obec Skršín, k.ú. Chrámce p. p. č. 137/1, místní komunikace IV. třídy 

7. Prokázání kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč je povinen doložit: 

 

a) prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 zákona, a to čestným 

prohlášením přiloženým na konci tohoto dokumentu, 

b) prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 zákona – doklad o oprávnění k 

podnikání pro plnění předmětu této zakázky, 

c) finanční předpoklady – doložit kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem, 

d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů – uvést minimálně 1 akci obdobného 

charakteru realizovanou v posledních 2 letech  

 

8. Obsah nabídky 

• Členění nabídky 

• Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče 

• Nabídková cena  

• Kontaktní osoby 

• Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 

• Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, kterou zpracuje uchazeč 

 

9. Způsob zpracování nabídky 

• Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. 

• Uchazeči si mohou domluvit obhlídku místa plnění s paní Ing. Leonou Krajíčkovou, tel: 

606 711 713, není to však nutností, nakolik je místo předmětu plnění volně přístupné a 

z popisu přesně vymezené a jednoznačně identifikovatelné. 

• Nabídka může být předložena pouze v listinné formě, a to buď poštou doporučeně nebo 

osobně do kanceláře Obecního úřadu Skršín, Skršín 48, 434 01 Skršín v čase úředních hodin. 

• Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně 

uzavřené obálce, označené „Nabídka – NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení 1/2020 na opravu 

místní komunikace v Chrámcích. Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název 

a adresa uchazeče. 

 

10. Kritéria hodnocení nabídek 

• 100 % cenová nabídka bez DPH 

• v případě, že bude dvěma uchazeči předložena nabídka se stejnou nejnižší nabídkovou 

cenou, rozhodne o vítězi délka poskytované záruční doby na dílo 

 

 

 



11. Návrh smlouvy 

• V návrhu smlouvy budou stanoveny závazné obchodní podmínky, které musí uchazeč plnit a 

jejich stanovení nesmí být pro jakoukoliv stranu jednoznačně nevýhodné. 

• Smlouva musí být uzavřena v souladu s návrhem v nabídce a po celou dobu její platnosti by 

neměla být měněna. 

 

12. Ostatní podmínky 

• Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč, a to i v případě, že nebude 

vybrán nebo se nebude zakázka realizovat. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy. 

• Zadavatel je oprávněn kdykoliv vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že se 

účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení tohoto výběrového 

řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se 

zadavatelem, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému 

ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

• S podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že obec Skršín je na základě zákona č. 

106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se 

k působnosti obce Skršín. Uchazeč v případě uzavření smlouvy uděluje podáním své nabídky 

obci Skršín souhlas, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly poskytnuty třetím 

osobám na jejich žádost. 

• zadání VZMR vítězné nabídce smí být zadáno pouze v souladu směrnice obce Skršín č. 

4/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Skršín, tedy na základě platného 

usnesení ZO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1  

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 

Jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč 

Jméno a příjmení/obchodní firma/název/: 

 

 

_____________________________________________________________ (doplní uchazeč),  

 

 

bydliště/sídlo:_________________________________________________ (doplní uchazeč),  

 

IČO:__________________________ (doplní uchazeč) o veřejnou zakázku malého rozsahu  

 

na dodávky a služby č. _______________________________ 

 

s názvem: „Oprava místní komunikace v Chrámcích“ zadávanou zadavatelem, kterým je obec 

Skršín, Skršín 48, 434 01 Most, IČ 00266141 splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 

ust. § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2  

 

 

 


