
   Výzva k podání nabídky 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU   

 
 na realizaci stavby 

„Odvodnění lokality za OÚ a  
jímka na vyvážení“ 

 

Zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon),  
postupuje dle § 6 zmíněného zákona. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Zadavatel  

název:                Obec ODUNEC 
sídlo:                           Odunec 6, 675 55 Hrotovic 
právní forma:               obec 
IČ:                                00378275 
Statutární zástupce:       Milan Šabatka – starosta obce 
Telefon:     724 187 472 
 

Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činností na základě smlouvy 
(zástupce zadavatele): 
název:       KOINVEST CZ, s. r. o,  
sídlo:       Demlova 1011, 674 01 Třebíč  
IČ:      283 31 115 
Kontaktní osoba:    Věra Bartuňková 
Telefon:     568 841 111, 603 762 530 
e-mail:      vera.bartunkova@post.cz 

 
Preambule 

Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání 
nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále 
jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 6 mil. Kč bez DPH. 

Pokud se v textu vyskytne odkaz na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen zákon) nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a 
zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 

 
 

II. Vymezení předmětu veřejné zakázky  
 

Předmětem plnění zakázky je realizace akce „Odvodnění lokality za OÚ a jímka na vyvážení“ 
dle projektové dokumentace fi. KOINVEST s.r.o., Třebíč.  

Dílo se nachází v k. ú. Odunec, okres Třebíč, kraj Vysočina.  
 

Upřesňující informace k rozsahu předmětu díla:  
předmětem díla je vybudování nové horské vpusti, která bude napojena na stávající dešťovou 
kanalizaci. Dále se na objektu budovy úřadu provede drenáž s izolací proti vlhkosti. U budovy 
obecní úřad se osadí a napojí jímka na vyvážení, blíže viz PD.  
 

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH    220 000,- Kč. 



III. Zadávací  dokumentace 
 

Zadávací dokumentace je pro uchazeče k vyzvednutí v termínu od 1. 3. 2018 do 13. 3. 2018 
od 800 do 1530 hod. na adrese organizátora veřejné zakázky,  
kontaktní osoba:   
Věra Bartuňková, tel. 603 762 530,  e-mail:  vera.bartunkova@post.cz 
 
 
IV. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

      Lhůta pro podání nabídek končí dne    14. 3. 2018  v  17 00hod. 
Nabídky se přijímají osobně nebo zasláním poštou na adresu Obecního úřadu Odunec, 
Odunec 6, 675 55 Hrotovice a to do konce lhůty pro podání nabídek.  
 
 
V. Způsob podání nabídek 
 

       Nabídka se podává písemně, v uzavřené obálce označené Nabídka – Odvodnění lokality 
za OÚ a jímka na vyvážení – Neotvírat. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce. 
Na nabídky doručené později zadavatel nemůže brát zřetel (platí i pro nabídky doručené později 
poštou). 
Nabídka bude přeložena v českém jazyce, v jednom vyhotovení. 
 
 
VI. Požadavky na prokázání  kvalifikace 

 

• Základní způsobilost dle § 74 zákona 134/2016: 
a) bude splněno čestným prohlášením 

 

• Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona 134/2016: uchazeč doloží 
kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění - odpovídající předmětu 
veřejné zakázky 

 

• Technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a, zákona 134/2016 : 
a) uchazeč doloží seznam obdobných projektů za poslední 3 roky, minimálně 3 akce 

v rozsahu min 1 381 tis. Kč bez DPH – bude uveden název stavby, investor a cena díla  
Pozn. Technické kvalifikační předpoklady nelze plnit formou subdodávky 

 
 

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek 
 

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria:  
 

nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
 
 
 
 

V Odunci  23. 2. 2018                                    ------------------------------------------ 
 

Milan Šabatka – zadavatel   v zastoupení       Věra Bartuňková 
starosta obce                                                                KOINVEST CZ, s.r.o.
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