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Výzva k podání nabídek na poptávkové řízení 

„Chrustenice - lokalita u Přílepského potoka, tlaková kanalizace“  
 

 

Obec Chrustenice vyhlašuje poptávkové řízení na vybudování  
prodloužení tlakové kanalizace v délce 156 m 

v obci Chrustenice: 
 

1. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

2. Cílem řízení je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. 

3. Jedná se o prodloužení tlakové kanalizace s odbočkami (7 ks) o celkové délce 156 m. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě kontrolního 
rozpočtu projektanta a činí celkem bez DPH: 874 150 Kč 

4. Nabídky podávají dodavatelé v listinné podobě.  

5. Cenovou nabídku dodavatele bude tvořit oceněný výkaz výměr. Uložení případného 
přebytečného materiálu je možné v obci Chrustenice. 

6. Dodavatel prokáže čestným prohlášením, že splňuje podmínky základní způsobilosti 
(§ 74 zákona), profesní způsobilosti (§ 77 odst. 1 zákona) a zadavatelem stanovenou 
technickou kvalifikaci. Požadavky zadavatele na kvalifikaci jsou uvedeny ve vzorovém 
čestném prohlášení ke kvalifikaci, které tvoří Přílohu č. 3 této výzvy a dodavatelé jej 
povinně využijí k prokázání splnění kvalifikace.  

7. Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi 
zadavatelem a vybraným dodavatelem, jsou podrobně zapracovány v rámci Přílohy č. 2 – 
Návrh smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí této výzvy.  

8. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním (jediným) 
hodnoticím kritériem je nabídková cena dodavatele v Kč bez DPH. Hodnocení nabídek 
proběhne tak, že nabídky budou seřazeny podle výše jejich nabídkové ceny a ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

9. Další informace a prohlídka místa je možná po telefonické dohodě (OU, tel. 311 672 117, 
311 671 618). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že prohlídka místa plnění slouží výhradně 
k seznámení se s budoucím místem plnění, nikoli k poskytování jakýchkoliv dodatečných 
informací.  

10. Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek je možno doručit písemně emailem na kontaktní 
osobu ve věcech veřejné zakázky: Ing. Radomil Urban, email: rurban@iol.cz, a to 
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení 
zadávacích podmínek uveřejní zadavatel na profilu zadavatele nejpozději do 2 
pracovních dní po doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel 
může provést vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti dodavatele. 
V takovém případě uveřejní zadavatel na profilu zadavatele vysvětlení zadávacích 
podmínek nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 



 

11. Nabídka dodavatele bude obsahovat: 

1. Návrh smlouvy o dílo doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 
či za dodavatele. 

2. Oceněný výkaz výměr. 

3. Čestné prohlášení ke kvalifikaci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za dodavatele. 

12. Termín pro doručení nabídek v obálkách označených  

„Chrustenice - lokalita u Přílepského potoka, tlaková kanalizace – NEOTVÍRAT“  

je 31. 3. 2023 do 13 hod. na adresu sídla zadavatele.  

Za včasné doručení odpovídá dodavatel.  

13. Otvírání obálek s nabídkami proběhne dne 31. 3. 2023 od 14 hod. v sídle zadavatele. 
Otevírání nabídek se mohou účastnit zástupci dodavatelů, kteří podali nabídku na veřejnou 
zakázku. Z otevírání nabídek bude současně vyhotoven protokol, ze kterého bude možné 
si na vyžádání pořídit opis či kopii.   

14. Zadavatel předpokládá, že nejpozději do 14. 4. 2023 vybere ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku tak, aby mohlo být plnění veřejné zakázky zahájeno během měsíce května.  

15. Lhůta pro realizaci: odhadovaná lhůta pro realizaci je 5 měsíců, nejpozději do 30. 9. 2023.  

16. Zadávací dokumentace bude v plném rozsahu uveřejněna na Profilu zadavatele obce 
Chrustenice: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chrustenice, a to po celou dobu 
lhůty pro podání nabídek.  

17. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení, a to nejpozději do okamžiku 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 

Přílohy: 

1/ Projektová dokumentace včetně výkazu výměr 

2/ Návrh smlouvy o dílo 

3/ Vzorové čestné prohlášení ke kvalifikaci 

4/ Stavební povolení 

 

 

 

Ing. Radomil Urban 

 starosta 

 

Datum: 11. 3. 2023 
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