
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
zakázka malého rozsahu  

nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:  

 
Městys Louňovice pod Blaníkem 

J. Žižky 16 

257 06  Louňovice pod Blaníkem    IČ: 00 232 173 

    

statutární zástupce:  Ing. Václav Fejtek, starosta 

      tel.: 605 118 629 

    e-mail: starosta@lounovicepodblanikem.cz 

           

 

2. NÁZEV ZAKÁZKY 
 

PIVOVARSKÝ RYBNÍK, LOUŇOVICE POD BLANÍKEM 
 

 

3. INFORMACE O ZAKÁZCE 
 

Druh zakázky: stavební práce 

 

Městys Louňovice pod Blaníkem tímto vyhlašuje výzvu k podání nabídek na rekonstrukci malé 

vodní nádrže v zástavbě městyse. V rámci realizace dojde k rekonstrukci malé vodní nádrže 

včetně odbahnění, rekonstrukce břehů, hráze a odtokových objektů. 

 

Malá vodní nádrž se nachází v CHKO Blaník. Během realizace zakázky nesmí dojít k porušení 

omezení v plánu péče CHKO Blaník. Na pozemcích dotčených realizací nebudou používány 

chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu 

ochrany přírody.  

Během realizace zakázky bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při 

stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle standardu 

AOPK ČR SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Kácení dřevin a terénní 

úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající 

dřeviny. 

 

Práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v přiložené projektové dokumentaci zhotovené 

Ing. Petrem Datlem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Tyršova 1902, 

256 01 Benešov, číslo autorizace 0003315 a přiloženými výkazy výměr (přílohy 4 a 3 výzvy).  

Přílohy výzvy v elektronické podobě jsou dostupné na webu městyse Louňovice pod Blaníkem 

(www.lounovicepodblanikem.cz). Jsou-li ve výzvě nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní 

obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje 

i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 
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4. FINANCOVÁNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v 

rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

Poskytovatel dotace   Ministerstvo životního prostředí ČR 

Program     Operační program Životního prostředí 

Registrační číslo projektu  CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013288 

Název projektu   Pivovarský rybník, Louňovice pod Blaníkem 

 

 

5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8.3.2021 v 9:00 hodin. Nabídky je možno doručit osobně 

v úředních dnech (PO až PÁ 7:00 – 11:30 a v PO a ST 12:00 – 16:30 hodin, v ÚT a ČT 12:00 

– 15:00 hod a v PÁ 12:00 – 14:30 hodin) nebo poštou na adresu zadavatele. 

 

Nabídky dodané po této lhůtě nebo řádně neuzavřené nebudou do hodnocení přijaty. Uchazeč 

doručí svoji nabídku v jednom listinném a jednom elektronickém vyhotovení v zapečetěné 

obálce jasně nadepsané „NEOTVÍRAT – PIVOVARSKÝ RYBNÍK“ 

 

Obálky s doručenými nabídkami budou otevřeny 8.3.2021 od 9:00 hodin. Otevírání obálek se 

mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání 

nabídek a osoby pověřené zadavatelem. Za uchazeče se mohou otevírání obálek zúčastnit 

maximálně dva zástupci. 

 

 

6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH 
 

Jediným kritériem pro zadání této zakázky je nabídková cena včetně DPH uvedená v Kč. 

Zakázka bude zadána takovému uchazeči, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu. Navržená 

cena musí být pevná a konečná za kompletní dílo. Cenová nabídka musí být rozdělena na cenu 

základní bez DPH, samostatně DPH a cenu celkovou včetně DPH (viz krycí list nabídky). 

 
 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy 

a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Listiny a doklady v jiném než českém jazyce 

budou doplněny úředním překladem do českého jazyka. 

 

Nabídka bude předložena v jednom listinném a jednom elektronickém vyhotovení, všechny 

listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány jednou vzestupnou číselnou řadou a svázané 

nerozebíratelnou formou (případně jiným vhodným způsobem zabezpečeny proti manipulaci 

s jednotlivými listy nabídky). 

 

Nabídka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

• Vyplněný krycí list nabídky dle přílohy 1 



 
 

• Doklady o splnění kvalifikace 

• Oceněné výkazy výměr dle přílohy 3 

• Podepsaný návrh smlouvy o dílo dle přílohy 5 

• Kompletní a podepsanou nabídku na datovém nosiči 

 

Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

V případě, že nabídka, resp. návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče na základě plné moci, musí nabídka obsahovat kopii tohoto zmocnění. 

 
 

8. ČASOVÉ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky    květen 2021 

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky    květen 2022  

 

 

9. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné (p.č. 5/1, 1373/5, 1258/6, 1258/4, 1258/24, 

1258/33, 16/1, 13/1, 16/4, 14/2 a 16/5, vše v k.ú. Louňovice pod Blaníkem), zadavatel nebude 

organizovat prohlídku místa plnění. V případě zájmu je prohlídka za účasti zadavatele možná 

po dohodě. 

 

 

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 
 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související 

dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.  

 

Písemná žádost musí být zaslána a doručena prostřednictvím elektronické pošty 

(starosta@lounovicepodblanikem.cz), případně poštou na adresu zadavatele. 

 

Případné dodatečné informace včetně dotazů a odpovědí budou zaslány všem zájemcům, 

kterým byla poskytnuta tato výzva, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou 

v žádosti o poskytnutí dokumentace a zároveň zveřejněny na webu zadavatele. 

 
 

11. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 
Uchazeč je povinen doložit jako součást nabídky také prokázání splnění základních, profesních, 

ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů. Splnění základní způsobilosti 

dodavatel doloží předložením čestného prohlášení, např. dle vzoru, který je přílohou této výzvy. 

 

Základní způsobilost: 

(1) Způsobilým není dodavatel, který: 
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží, 

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

nedoplatek, 

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

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 

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

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla dodavatele. 

 

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené 

v odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 

 

Profesní způsobilost: 

Zadavatel předloží doklad, že je: 

a) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje – formou autorizace v oboru vodohospodářské stavby a v oboru dopravní 

stavitelství 

 

 

Technická způsobilost: 

Zadavatel prokáže technickou způsobilosti: 

a) seznamem stavebních prací obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před 

zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení alespoň 3 objednatelů o řádném poskytnutí 

a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací 

 

 

Ekonomická způsobilost: 

Ekonomickou způsobilost splní zadavatel, jehož výše ročního obratu dosahuje alespoň 10 mil. 

Kč za 2 bezprostředně předcházející účetní období. Zadavatel prokáže obrat výkazem zisku 

a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem (jestliže dodavatel vznikl později, postačí, 

předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku). 

 



 
 

 

12. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (viz příloha 5). 

 

 

13. OSTATNÍ 
 
Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.  

 

Zadavatel stanovuje minimální dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán na 60 dnů od 

posledního dne pro podání nabídek. 

 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení na tuto 

veřejnou zakázku. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást 

dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně zrušit toto výběrové řízení 

bez udání důvodů; stejně tak možnost doplnit či upravit text této výzvy. 

 

Zadavatel upozorňuje, že veškeré údaje uchazeče o jím nabízené ceně a podmínkách nabídky 

a obsah uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky mohou být předmětem zveřejnění ze 

strany zadavatele. 

 

 

14. PŘÍLOHY 
 

Příloha 1 – Krycí list nabídky  

Příloha 2 - Čestné prohlášení (vzor)  

Příloha 3 – Výkazy výměr  

Příloha 4 – Technická dokumentace 

Příloha 5 – Návrh smlouvy o dílo 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Louňovicích pod Blaníkem dne 15. února 2021    Ing. Václav Fejtek 

                                                                                                                        starosta městyse 
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