
Vloženo: 25.2.2010 

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
na veřejnou zakázku v souladu s pravidly 

SZIF ČR pro OP Rozvoje venkova 

  

I.         ZADAVATEL :      Obec Helvíkovice 

Helvíkovice č.p. 3 

564 01 Žamberk 

zastoupená starostou obce panem MVDr. Petrem Šalanským 

  IČ :  005 80 929 

                                                           

II.                POVĚŘENÁ OSOBA :        FORENTA s.r.o. 

Na Bělisku 1229 

562 01 Ústí nad Orlicí 

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Šedou 

IČ :                             25963082 

DIČ :                           CZ25963082 

III.             PREAMBULE 

Tato Výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání 
nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce. Při zadání této veřejné zakázky je zadavatel 
povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 
(dále jen zákon). Při zadání veřejné zakázky tohoto rozsahu je zadavatel povinen použít 
ustanovení pravidel SZIF ČR pro OP Rozvoje venkova. 

IV.              PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název :                      Rekonstrukce hřbitovní zdi 

Místo :                          k.ú. Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí 

Druh :                         Veřejná zakázka na stavební práce 



Forma :                       Veřejná zakázka malého rozsahu 

Charakteristika :          Stavební a montážní práce v rozsahu zadávací dokumentace 

Popis :                             Rekonstrukce stávající hřbitovní zdi, která je tvořena 
zděnými sloupky, mezi kterými je výplň ze zdi tl. 150 
mm, vše z plných cihel. 

V.        PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaný termín zahájení  :                    05/2010 

Předpokládaný termín dokončení :                   08/2010 

Místem plnění je obec Helvíkovice.  

VI.       KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

             název                       CPV                         měrná jednotka                          množství 

     stavební práce             45214200-2                    soubor činností                              1 

VII.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota zakázky dle bodu IV. této výzvy je ve výši : 

917.000,- Kč bez DPH 

VIII.  OBSAH A FORMA NABÍDKY 

NABÍDKA 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 2 – Obchodní podmínky) 
podaný dodavatelem včetně oceněného výkazu výměr a specifikace strojů a zařízení, který je 
součástí zadávací dokumentace.  

Nabídka musí dále obsahovat: 

§         splnění požadavků výzvy a zadávací dokumentace 

§         identifikační údaje uchazeče 

§         podpis osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče 

PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem 
veřejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT. Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

IX.   LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 



Začátek :                                 počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání 
nabídky           

Konec :                                   24.3.2010 v 15:00 hodin 

X.     ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky je možno zaslat doporučeně poštou nebo podat osobně na adresu zadavatele. 

XI.   TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.3.2010 v 16:00 hodin v budově Obecního 
úřadu Helvíkovice v zasedací místnosti, Helvíkovice č.p. 3. Při otevírání obálek s nabídkami 
mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a maximálně 1 zástupce 
uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. 

XII.  PLATNOST NABÍDKY : 

Dodavatel je svým návrhem smlouvy vázán do 31.5.2010. Dodavatel, jehož nabídka bude 
zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné 
smlouvy, nejpozději však do 30.6.2010. 

XIII. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

NABÍDKOVÁ CENA 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby 
včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady 
k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících. 

Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů budou uvedeny v české měně 
v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a 
konstrukcí v elektronické formě. Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních 
objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotlivé ceny 
uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby 
v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové 
rozpočty musí být součástí nabídky uchazeče. 

  

VARIANTY NABÍDKY 

Uchazeč zpracuje nabídku ve dvou variantách. 

Varianta I bude zpracována dle přiložené projektové dokumentace za použití cihelných prvků 
specifikovaných v článku 16. Technické požadavky na cihelné prvky. 



Varianta II. bude zpracována za použití betonových prvků specifikovaných v článku 17. 
Technické požadavky na betonové prvky. 

XIV.    KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

Každý dodavatel prokáže svoji kvalifikaci shodně  pravidly SZIF ČR  pro OP Rozvoje 
venkova a  

dle § 50 odst. 1 písm. a) – d) zákona takto:  

 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 prokáže 
dodavatel způsobem dle § 62 odst. 2 zákona - čestným prohlášením.  
Toto čestné prohlášení musí být podepsáno všemi statutárními zástupci 
dodavatele. 

 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže 
dodavatel : 

-  dle § 54 písm.a) výpisem z obchodního rejstříku, 

-  dle § 54 písm.b) oprávněním k podnikání pokrývající celý předmět veřejné zakázky,  
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

Doklady budou předloženy v souladu s § 57 zákona. 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, listiny ke 
kvalifikaci budou součástí nabídky. 

XV.     ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. 
Součástí zadávací dokumentace jsou : 

 textová část zadávací dokumentace 
 projektová dokumentace 
 výkaz výměr 

Zadávací dokumentace je rozeslána společně s písemnou výzvou k podání nabídky, případně 
lze zadávací dokumentaci na vyžádání zaslat poštou do 2 dnů ode dne doručení písemné 
žádosti dodavatele. Žádosti o zadávací dokumentaci budou zaslány na adresu pověřené osoby. 

Zadávací dokumentaci není nutné vracet zpět zadavateli.  

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se 
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Tyto odkazy slouží projektantovi 
pouze pro přesnější stanovení požadovaného standardu jednotlivých výrobků, které 
budou dodány na stavbu. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky v souladu s § 
44, odst. 9 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

XVI.    INFORMAČNÍ SCHŮZKA A PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ 



Uskuteční se dne 10.3.2010 od 9:00 hodin se srazem v sídle zadavatele. 

XVII.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější 
nabídkou, bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnocení nabídek provede komise 
ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení 
veřejné zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří podali 
nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 

XVIII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

1.      Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení nesmí být současně 
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který 
nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více 
uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 

2.      Soutěž je možné zrušit, taktéž je možné odmítnout všechny předložené nabídky, a 
to vždy bez povinnosti sdělovat důvody takového rozhodnutí. 

3.      Vztahy pro uskutečnění díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. 

4.      Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně. 

5.      Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění veřejné zakázky v závislosti na 
nabídkové ceně a objemu finančních prostředků před zahájením i v průběhu 
stavby. 

6.      Nesplnění některé z podmínek této výzvy může vést k vyloučení nabídky z 
výběrového řízení. 

XIX.    INFORMACE 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností :      

FORENTA s.r.o. 

Na Bělisku 1229 

562 01 Ústí nad Orlicí 

  

Kontaktní osoba :                Ing. Zdeněk Šeda 

tel.: 603 159 435, 465 520 363   

e-mail : seda@forenta.cz 

Vlastimil Čech 

mailto:seda@forenta.cz


tel.: 776 650 189;  

e-mail : cech@forenta.cz 

V Ústí nad Orlicí dne 24.2.2010                                                          

     Ing. Zdeněk Šeda 

 

Přílohy: 

Příloha č.1- KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Příloha č.2- OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Příloha č.3- Rekapitulace 

Příloha č.4- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Příloha č.5- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

http://helvikovice.cz/ostatni/priloha_1_kryci_list.doc
http://helvikovice.cz/ostatni/priloha_c_2_obchodni_podminky.doc
http://helvikovice.cz/ostatni/priloha_c_3_rekapitulace.xls
http://helvikovice.cz/ostatni/priloha_c_4_cestne_prohlaseni.doc
http://helvikovice.cz/ostatni/priloha_c_5_cestne_zadavaci_informace.doc
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Příloha č.1   

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
ppprrrooo   vvveeeřřřeeejjjnnnooouuu   zzzaaakkkááázzzkkkuuu   nnnaaa   ssstttaaavvveeebbbnnnííí   ppprrráááccceee   

   

" Rekonstrukce hřbitovní zdi " 
Helvíkovice 

 
UCHAZEČ 

(obchodní firma nebo název) 
   

Sídlo/Bydliště 
(celá adresa včetně PSČ) 

   

Statutární orgán uchazeče    

Identifikační číslo    

Daňové identifikační číslo    

Zápis v obchodním rejstříku    

 Osoba zmocněná k jednání    

 
VARIANTA I 

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH  

DPH                       20 %  

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ  DPH   

 
 

VARIANTA II 

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH  

DPH                       20 %  

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ  DPH   

 
 
 
V……………………...........................dne …………………….. 
 
 
 
       ……………....................…………………. 
            jméno, razítko a podpis uchazeče 



          FFOORREENNTTAA  ss..rr..oo..  
          NNaa  BBěělliisskkuu  11222299  
          556622  0011  ÚÚssttíí    nnaadd  OOrrlliiccíí  

  
 
 
 
 

 
Telefon : 465 520 363 KB, a.s. Ústí nad Orlicí IČ :    259 63 082 
 603 159435  č.ú.:27-5004110277/0100  DIČ : CZ25963082 
WWW :  http/www.forenta.cz   e-mail : seda@forenta.cz 

Příloha č.2 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 
 

   
   
Název veřejné zakázky :  Rekonstrukce hřbitovní zdi 
 
Místo veřejné zakázky :  k.ú. Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí 
 
Druh veřejné zakázky :  Veřejná zakázka na stavební práce 
 
Forma zadávacího řízení :  Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadavatel :  
Obec Helvíkovice, Helvíkovice č.p. 3, 564 01 Žamberk 
IČ :   005 80 929 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné soutěže je pan MVDr. Petr 
Šalanský, starosta obce.  

 

 

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností :    
FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229,  562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ:   259 63 082 
Tel. :   465 520 363 
Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Šeda  tel. 603 159 435 
   Vlastimil Čech  tel. 776 650 189  
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NNNÁÁÁVVVRRRHHH   

SMLOUVA  O  DÍLO  
 

uzavřená podle ustanovení 
§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. 

 
číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele:   
 
I.  Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:    Obec Helvíkovice 

Helvíkovice č.p. 3 
564 01 Žamberk 
zastoupená starostou obce panem MVDr. Petrem Šalanským 

    IČ :   005 80 929 
    
 
 

1.2. Zhotovitel:    
 

 

 

 

  

 

II.  Výchozí podklady a údaje 
 
 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na 
stavební práce na provedení stavby „Rekonstrukce hřbitovní zdi“  
 

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která byla 
předložena v rámci uvedeného zadávacího řízení, soutěžní podmínky a podklady, zpracované 
firmou FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí a projektová dokumentace, 
doplněná výkazem výměr a slepými rozpočty, zpracovaná Projekční kanceláří Ing. Miroslav 
Stejskal, Havlíčkovo nábř. 555, 564 01 Žamberk, IČ: 620 38 443. 

 
2.3. Název stavby:  Rekonstrukce hřbitovní zdi 

Místo stavby:  k.ú. Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí 
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III.  Předmět plnění 
 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě 

zhotovení stavební akce uvedené v odst. 3.2. 
 
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě 

následující dílo: 
 

„Rekonstrukce hřbitovní zdi“ 
 

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne …………. a dokumentace stavby, 
doplněné výkazem výměr a slepými rozpočty. 

 
3.3. Standard provedení je dán zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele předanou v rámci 

zadávacího řízení. Pokud u některých prvků není standard definován, jedná se o běžný 
tuzemský standard co do technické a cenové úrovně. 

 
3.4. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění a dodávka dalších souvisejících prací a výkonů, 

potřebných k řádnému provedení sjednaného díla (např. pomocné konstrukce a práce, náklady 
na zařízení staveniště a jeho provoz, zaměření skutečného provedení stavby, geodetické 
zaměření sítí pro potřeby jejich budoucích správců, dokumentace skutečného provedení stavby 
ve trojím vyhotovení, poplatky za skládkovné, vytýčení a ochrana stávajících sítí apod.). 

 
3.5. Stavba bude provedena podle platných ČSN, EN a příslušných předpisů, včetně předání 

příslušných dokladů o zkouškách, revizích, materiálech a pod., nezbytných pro převzetí stavby 
objednatelem a pro kolaudaci stavby, jako např. revize, zkoušky, zaškolení obsluhy, pokyny, 
návody k používání, provozní předpisy specielních zařízení, doklady o použitých materiálech, 
atd. 

 
 

IV. Doba plnění 

 
4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat v termínu do 30.4.2010, a to na dobu 

stavby k bezplatnému užívání. 
 
 
4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty: 

 
4.3.1.  termín zahájení stavby …………………………………………. 1.5.2010 
 
4.3.2.  termín dokončení stavby ………………………….……………. 31.8.2010 
 

4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním 
prací oproti harmonogramu, stanoví zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a 
klimatické vlivy  náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
zhotovitel ani v náhradní lhůtě nesjedná nápravu může objednatel od smlouvy odstoupit. 
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4.4. Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy: 
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel; 
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně 

nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání nabídky 
uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt. 

 
 
 

V.  Dodací podmínky 

 
5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními obchodního zákoníku. 
 
5.2. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník. Zhotovitel je povinen v tomto 

deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne převzetí staveniště. Do deníku denně zapisuje 
všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od PD, údaje důležité a nutné pro 
posouzení orgány státní správy. 
 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlasy, 
námitky). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odevzdání a převzetí prací objednatelem. Denní záznamy se píší na 
očíslované listy, první průpis je určen pro objednatele. Denní záznamy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být 
vynechána volná místa. 
 
Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního 
stavebního dohledu, popřípadě jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci 
objednatele a zhotovitele. Jestli-že stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem 
objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor objednatele 
nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, zapíše do 3 pracovních dnů stanovisko do stavebního 
deníku s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 
 
O závažných zápisech ve stavebním deníku se budou zástupci smluvních stran vzájemně 
telefonicky informovat. Změny týkající se statiky, dispozičního řešení, užitných vlastností 
prostorů, změn výkonů a parametrů zařízení, vzhledu stavby, případně bezpečného 
provozování a požární ochrany, je třeba předem písemně odsouhlasit též s odpovědným 
projektantem stavby.  

 
5.3. Objednatel má právo dohlížet, zda je na pracovišti zachováván pořádek a kontroluje provádění 

prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné podklady pro 
provádění prací. 
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5.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné 
vedení stavby ve smyslu § 46a) stavebního zákona v platném znění a za sledování a dodržování 
předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci. 

 
5.5. Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na finančních možnostech omezit rozsah prací 

uvedený v této smlouvě. 
 
5.6. Objednatel si dále vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací, 

nebo naopak požadovat větší rozsah prací, zhotovitel musí toto za podmínek sjednaných touto 
smlouvou akceptovat. Objednatel je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle 
cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. 

 
5.7. Zvýšení rozsahu prací do 10% z celkové nabídkové ceny není důvodem pro prodloužení lhůt 

výstavby. 
 
5.8. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě až 

do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá zhotovitel za všechny 
škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, 
případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé škody uhradit. 

 
5.9. V případě, že má být jakákoli dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak  

znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou 
formou minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část 
byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. 
 
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat 
odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 
Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při 
zahájení díla a zapsán objednatelem do stavebního deníku. 
 
Jedná se zejména o kontrolu: 
a) veškeré výkopy před pokládáním potrubí, kabelů, apod., 
b) veškeré inženýrské sítě před provedením obsypů a následně záhozů rýh, 
 

5.10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Lhůtu odstranění vady sjednají smluvní strany 
s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky.  

 
5.11. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality úředně 

schválenými.  Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné doklady na 
materiály a zařízení, na vyžádání včetně zkušebních protokolů. 
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5.12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN, projektem a dále 
touto smlouvou. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami 
respektovány. 

 
5.13. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech dílčích zkouškách, např. tlakové zkoušky 

zdravotechniky, plynu, zkoušky vzduchotechniky, kanalizace, topení  apod. 
 
5.14. Pro zařízení staveniště lze využít pozemky, určené pro výstavbu (ohraničené komunikacemi 

stávajícími a výhledovými. Podmínkou je oplocení a uvedení pozemku do původního stavu 
nejpozději s dokončením stavby. 

 
5.15. Veškeré spotřebované energie po dobu stavby a náklady na staveništní přípojky jsou nákladem 

zhotovitele. 
 
5.16. Při realizaci díla musí zhotovitel dodržovat noční klid, který je stanoven od 20 hodin do 6 

hodin. Provádění prací v neděli bude možné jen po dohodě s objednatelem. 
 
5.17. Při provádění stavby, zejména při výkopech pro kanalizaci apod. musí být vždy zachován 

průjezd a bezpečný průchod po stávajících komunikacích. 
 
5.18. Zhotovitel je povinen si před zahájením zemních prací zajistit vytýčení a ochranu podzemních 

vedení včetně zajištění souhlasu jejich správce, o jejichž existenci v dotčeném prostoru předá 
objednatel zhotoviteli informace, případně doklady. 

 
5.19. Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli 2 x projektovou dokumentaci pro 

realizaci stavby, stavební povolení a informace o existenci podzemních sítí. 
 
 

VI.  Sjednané pokuty za nedodržení smluvních lhůt a ujednání 

 
6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení vyúčtování 

buď pokutu zaplatit nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta.   

 
6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta: 

6.2.1. za prodlení se splněním povinnosti dodat podle odst. IV článku 4.3.2. této smlouvy 
(nedodržení termínu dokončení stavby) 1.000,- Kč za každý den prodlení, při prodlení  
delším jak 15 dnů se smluvní pokuta zdvojnásobuje na 2.000,- Kč za každý den 
prodlení; 

6.2.2. za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 500,- Kč za každý případ a každý den 
prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny. Při prodlení delším 
jak 10 dnů  se smluvní pokuta zdvojnásobuje. 

6.2.3. za prodlení s odstraněním reklamovaných vad 500,- Kč za každý případ a každý den 
prodlení až do dne, kdy budou reklamované vady odstraněny. Při prodlení delším jak 
10 dnů  se smluvní pokuta zdvojnásobuje. 

6.3. Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 
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VII.  Cenové podmínky 

 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III této 

smlouvy a v termínech dle čl. IV odst. 4.3 této smlouvy činí: 
 
 

Celkem cena včetně DPH:  
 

……………….,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 20% 
 

(slovy: ……………………………………………………… Kč) 
 
 
 
 
7.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po dobu realizace díla uvedené v čl. IV 

odst. 4.3. 
 
7.3. Cena díla obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný 

vývoj cen vstupních nákladů, nebude tedy po sjednanou dobu provádění díla uvedenou v čl. IV 
odst. 4.3 žádným způsobem navyšována z důvodů inflace či kursových vlivů. 

 
7.4. Doprava a urovnání přebytečných výkopků na skládkách (včetně poplatků za uložení) jsou 

součástí pevné nabídkové ceny, rovněž tak údržba a čištění používaných komunikací a ploch. 
 
7.5. Pevnou smluvní cenu bude možno měnit pouze ve zcela mimořádných případech na základě 

vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo druhu prací, vyplývajících z návrhu 
zhotovitele nebo objednatele na úsporu či zlepšení parametrů stavby, a to dodatkem této 
smlouvy, který bude schválen příslušnými orgány objednatele. 
V těchto případech bude provedena samostatná fakturace, přednostně podle cen z nabídky, 
případně podle dříve platných ceníků VCSP a VCMP, vydaných ÚRS Praha v cenové úrovni 
roku, ve kterém budou vícepráce (odpočty) prováděny. Materiály a výrobky ve specifikacích (v 
případech zde uvedených věcných změn) budou účtovány v cenách dle skutečného pořízení. 
Pro práce neobsažené v cenících bude použito individuální kalkulace vzájemně odsouhlasené. 

 
7.6. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele.  
 

Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:   

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat předmět 
smlouvy nebo měnit standard; 

- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH; 

- dojde-li při vlastní realizaci díla ke změně předmětu smlouvy. Za změnu předmětu 
smlouvy se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvýšení nebo snížení 
rozsahu předmětu smlouvy (objemových jednotek) nebo ke změně (navýšení či snížení) 
standardu a technického řešení oproti projektové dokumentaci uvedené v čl. III odst. 3.2; 

- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí sjednaného 
předmětu smlouvy. 
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7.7. Daň z přidané hodnoty je vypočtena dle příslušných právních úprav platných k datu podání 
nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH 
k ceně za část díla nerealizovanou k datu platnosti případné novely přepočtena dle nově 
platných právních úprav. 

 
 
 

VIII. Platební podmínky 

 
8.1. Fakturace za předmět plnění bude probíhat měsíčně a budou vystaveny do 14 dnů na základě 

odsouhlasených soupisů provedených prací. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami a stavebním dozorem jako práce dokončené, prosté zjevných vad a 
nedodělků. 

 
8.2. Faktury (daňové doklady) budou splňovat veškeré náležitosti dle § 28 odst.2 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s 
vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je 
zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s 
příslušnými náležitostmi dle této smlouvy. 

 
8.3. Základní soupis zpracuje zhotovitel vždy v členění a cenách podle nabídky, s označením 

položek shodně s nabídkou, a to za skutečně provedené práce. 
 
8.4. Za objednatele je oprávněn odsouhlasovat měsíční soupisy prací a dodávek technický dozor 

objednatele (TDI). Svůj souhlas dává písemně svým podpisem přímo na soupis provedených 
prací a dodávek. Tímto aktem se nevylučuje právo objednatele i zhotovitele na pozdější úpravy 
vykazovaných prací a dodávek, pokud bude prokazatelně zjištěno, že došlo k chybám v 
množství nebo v ceně. 
Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% smluvní ceny díla s tím, že 
zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po 
úplném odstranění všech vad a nedodělků zjištěných a zapsaných při předání a převzetí díla. 
Při přejímacím řízení se připouštějí pouze ojedinělé vady a nedodělky, nebránící řádnému 
užívání stavby. 
 

8.5. Jednotlivé faktury budou vystaveny ve 3 stejnopisech s platností originálu a budou obsahovat 
tyto údaje:  
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ; 

            - označení díla, číslo smlouvy a číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti faktury 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu 
- fakturovanou sumu (včetně DPH) 
- razítko a podpis oprávněné osoby. 
- název projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi – Helvíkovice 
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8.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel 
povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen zhotoviteli 
písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne běžet doručením opravené faktury.  

 
8.8. Sjednaná splatnost u jednotlivých faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. 

Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

 
 

IX.  Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí stavby 

 
9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k přejímce řádně dokončeného 

stavebního díla, splňujícího podmínky stavebního povolení, příslušných předpisů a ČSN. Od 
data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním předaného díla na 
objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady a nedodělky a 
záruka. 

 
9.2. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít. 
 
9.3. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako jeden celek, případně může 

probíhat po jednotlivých zcela dokončených dílčích etapách nebo objektech, schopných 
samostatného užívání. V případě dílčích přejímek bude dohodnut způsob užívání předaných 
částí a podmínky provádění dalších prací v předané části objektu. 

 
9.4. O převzetí dodávky sestaví objednatel zápis, který bude obsahovat zhodnocení prací, zejména 

jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-
li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. 

 
9.5. Povinnost dodat je splněna řádným provedením dodávky, včetně předání dokladů potřebných 

pro kolaudační řízení. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o 
převzetí, že dodávku přejímá. 

9.6. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení nezbytné doklady, zejména:  
 
9.6.1. ve dvojím vyhotovení dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření 

stavby včetně komunikací a inženýrských sítí; 
 

9.6.2. seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, návody a pokyny k obsluze v 
českém  jazyce a potvrzené záruční listy; 

 
9.6.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých  materiálů, zápisy o vyzkoušení 

smontovaného zařízení, atesty na materiál, certifikáty a prohlášení o shodě na jednotlivá 
zařízení 

 
9.6.4. revize elektroinstalace, doklady o likvidaci odpadů apod. 
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9.7. Nepředložení potřebných dokladů bude považováno za vadu, bránící užívání stavby. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit případné další závady a nedodělky, zjištěné při kolaudačním 

řízení, pokud jde o závady a nedodělky vzniklé porušením povinností zhotovitele. 
 
 
 

X.  Odpovědnost za vady díla a odstoupení od smlouvy 

 
 
10.1. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení Obchodního zákoníku. Pro záruky platí 

ustanovení Obchodního zákoníku, přičemž záruka na dílo je sjednána na 60 měsíců od 
převzetí díla. U dodávek výrobků a zařízení s kratší záruční lhůtou od výrobce, platí záruční 
lhůta poskytnutá výrobcem, min. však 24 měsíců. Smluvní strany se dohodly pro případ vady 
díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu 
bezplatně odstranit. 

 
10.2. Záruka se vztahuje na všechny práce provedené zhotovitelem a jeho subdodavateli. Doba 

záruky se v souladu s §430 obchodního zákoníku prodlužuje v případě oprávněné reklamace o 
počet dní, po které objednatel nemohl užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

 
10.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 

písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných 
oprávněně reklamovaných vad předmětu plnění do jednoho týdne od uplatnění reklamace 
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. 

 
10.4. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění a ujednání 

této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení konkurzu 
na zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit 
od smlouvy v průběhu plnění díla z ekonomických důvodů, podmínkou takovéhoto odstoupení 
je úhrada všech do té doby provedených prací.  

 
 

XI.  Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Smluvní strany sjednávají, že budované dílo je majetkem objednatele. Objednatel  dosud 

provedené dílo přenechává bezplatně zhotoviteli k užívání za účelem provádění díla. Zhotovitel 
nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání objednateli dle článku IX. 
této smlouvy. 
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11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,             které 
budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

 
11.3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 

ustanovení této smlouvy účinná. Zároveň se smluvní strany zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá 
obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 

 
11.4. Smlouva je vypracována v 4 vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží objednatel 2 a 

zhotovitel 2 vyhotovení. 
 
11.5. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt 

spolufinancovaný z ROP v rozsahu daném řídícím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu  v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném 
znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající 
se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat 
nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými 
subjekty základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a 
kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále 
zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

 
11.6. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Obce Helvíkovice dne ……….. pod číslem 

usnesení …………... 
 

 

 

V Helvíkovicích dne 

 

 

 

…………………………  ………………………… 

          Objednatel:               Zhotovitel: 

 

Obec Helvíkovice   

MVDr. Petr Šalanský 

starosta obce                 
 

 



Stavební objekt Cena bez DPH v Kč

    SO 100 - kód 338 Hřbitovní zeď

    SO 200 - kód 338 Doplňující položky

Nabídková cena  bez DPH celkem 0 Kč

DPH                                    20 % 0 Kč

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 0 Kč

    SO 100 - kód 338 Hřbitovní zeď

    SO 200 - kód 338 Doplňující položky

Nabídková cena  bez DPH celkem 0 Kč

DPH                                    20 % 0 Kč

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 0 Kč

razítko a podpis uchazeče

Telefon :    

WWW : 

465 520 363                                                        KB, a.s. Ústí nad Orlicí
603 159435                                                         č.ú.:27-5004110277/0100
http/www.forenta.cz

IČ :    259 63 082
DIČ : CZ25963082
e-mail : seda@forenta.cz

FORENTA s.r.o.
Na Bělisku 1229

562 01 Ústí  nad Orlicí

Příloha č. 3

 REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
podané v rámci veřejné zakázky na stavební prác

VARIANTA I

VARIANTA II

"Rekonstrukce hřbitovní zdi", Helvíkovice
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Příloha č. 4 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 
dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění 

 
Prohlašujeme na svou čest, že splňujeme základní kvalifikační  předpoklady, protože jsme 
dodavatel : 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde 

o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, 

b) který nebyl pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 

předpisů, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 

návrh nebyl zamítnut proto, že  majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl 

konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená zpráva podle zvláštních 

právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné 

způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 

odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na 

tyto osoby a 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 
 
 
V ..................................    ............................................................................ 
                        podpis statutárních zástupců 

http://www.verejna-zakazka.cz/zakon/zcast2h5d1.php#54
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) 
   
   
   
   

"Rekonstrukce hřbitovní zdi" 
   
   
Název veřejné zakázky :  Rekonstrukce hřbitovní zdi 
 
Místo veřejné zakázky :  k.ú. Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí 
 
Druh veřejné zakázky :  Veřejná zakázka na stavební práce 
 
Forma zadávacího řízení :  Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadavatel :  
Obec Helvíkovice, Helvíkovice č.p. 3, 564 01 Žamberk 
IČ :   005 80 929 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné soutěže je pan MVDr. 
Petr Šalanský, starosta obce.  

 

 

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností :    
FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229,  562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ:   259 63 082 
Tel. :   465 520 363 
Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Šeda  tel. 603 159 435 
   Vlastimil Čech  tel. 776 650 189  

 

 



 

 

Obsah zadávací dokumentace 

 
1.   článek  Předmět veřejné zakázky  

2.   článek  Lhůta a místo plnění veřejné zakázky 

3.   článek Kvalifikace dodavatelů 

4.   článek Způsob zpracování nabídkové ceny 

5.   článek Platební podmínky a podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu  

6.   článek Pokyny a osnova pro zpracování nabídky 

7.   článek Obsah návrhu smlouvy o dílo 

8.   článek Lhůta pro podání nabídky 

9.   článek Způsob podání nabídek 

10. článek Způsob hodnocení nabídek 

11. článek Dodatečné informace 

12. článek Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

13. článek Další podmínky zadávací dokumentace 

14. článek Upřesňující popis 

15. článek Doplňující položky 

16. článek Technické požadavky na cihelné prvky 

17. článek Technické požadavky na betonové prvky 

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy : 

Příloha č.1 Krycí list nabídky 

Příloha č.2 Obchodní podmínky 

Příloha č.3 Rekapitulace nabídkové ceny 

Příloha č.4 Vzor čestného prohlášení dle § 53 zákona 

Příloha č.5 Projekt stavby + výkaz výměr 

 
 
 
 Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů 
v rámci veřejné zakázky podle zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci 
neuvedené se řídí tímto zákonem. V souladu se zadávací dokumentací  a ve spojení se zákonem, se 
uchazečem o veřejnou  zakázku rozumí dodavatel stavebních prací, který ve stanovené době podal 
nabídku veřejné zakázky. 
 
 
 
 
 



 
 

1.  
Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Rekonstrukce hřbitovní zdi“. Podkladem 
pro vypracování nabídky je projektová dokumentace vypracovaná Projekční kanceláří Ing. Miroslav 
Stejskal, Havlíčkovo nábř. 555, 564 01 Žamberk, IČ: 620 38 443, doplněná výkazem výměr. 

Tato dokumentace je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. 

Stavba je projektovou dokumentací členěna na : 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace objektů 
G. Slepý rozpočet 

 
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v projektové dokumentaci. 

Předmět zakázky zahrnuje pro dodavatele veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné 
k úplnému provedení díla. 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem výkaz výměr požadovaných prací a 
konstrukcí v tištěné podobě.  

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje dodavatelům 
ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné 
rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty způsobem definovaným v  této zadávací 
dokumentaci v souladu s ustanovením  § 49 zákona. 

 
Kvalitativní parametry 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik. 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, 
že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i 
výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Tyto odkazy slouží projektantovi pouze pro 
přesnější stanovení požadovaného standardu jednotlivých výrobků, které budou dodány na 
stavbu. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky v souladu s § 44, odst. 9 použití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

   

 

2.  
Lhůta a místo plnění veřejné zakázky 

 
Místo a lhůty plnění 

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 
Zahájení stavby :        1.5.2010 
Dokončení stavby :        31.8.2010 
Místem plnění je lokalita k.ú. Helvíkovice.  
Termín dokončení stavby 

Pod pojmem termín dokončení stavby se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední 
možný termín dokončení stavby. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv jiný termín  dokončení před 
tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni. 



 
 
 
 

3.  
Kvalifikace dodavatelů 

 
Každý dodavatel prokáže svoji kvalifikaci shodně  pravidly SZIF ČR  pro OP Rozvoje venkova a 
dle § 50 odst. 1 písm. a) – d) zákona takto:  

 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 prokáže dodavatel způsobem 
dle § 62 odst. 2 zákona - čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno 
všemi statutárními zástupci dodavatele. 

 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže dodavatel : 
- dle § 54 písm.a) výpisem z obchodního rejstříku, 
- dle § 54 písm.b) oprávněním k podnikání pokrývající celý předmět veřejné 

zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
Doklady budou předloženy v souladu s § 57 zákona. 

 
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, listiny ke 
kvalifikaci budou součástí nabídky. 
 

 
 

4.  
Způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami 
oznámení zadávacího řízení a touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých 
korunách. 

Dodavatel provede ocenění dle zadávací dokumentace a  je povinen dodržen obsahovou 
náplň výkazu výměr. Dodavatel předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou 
položkového rozpočtu členěného dle jednotlivých stavebních objektů, který je přílohou č. 5 této 
zadávací dokumentace.  

Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková 
nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po dobu realizace díla. 

 

Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí 
zahrnovat  náklady na vybavení a zařízení staveniště, na uskladnění strojů a materiálu, dodávku 
energií, odvoz a likvidaci odpadu včetně poplatku za skládku, náklady na používání strojů a služeb 
až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, 
zařízení, materiálu a dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, cla, daně, poplatky, 
náklady na provedení všech potřebných zkoušek, inflační vlivy, úroky z půjček,  náklady na 
provedení skutečného zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a jakékoliv další 
výdaje nutné pro realizaci díla. 

 

 
 



5.  
Platební podmínky a podmínky, 

 za kterých je možné překročit nabídkovou cenu 
Nabídkovou cenu je možné změnit (zvýšit nebo snížit) pouze na základě písemného dodatku 

ke smlouvě o dílo a to: 

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat předmět 
smlouvy nebo měnit standard, 

- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, 

- dojde-li při vlastní realizaci díla ke změně předmětu smlouvy. Za změnu předmětu 
smlouvy se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvýšení nebo 
snížení rozsahu předmětu smlouvy (objemových jednotek) nebo ke změně (navýšení či 
snížení) standardu a technického řešení oproti projektové dokumentaci, 

- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí sjednaného 
předmětu smlouvy. 

 
Zadavatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% smluvní ceny díla s tím, že 
zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po 
úplném odstranění všech vad a nedodělků zjištěných a zapsaných při předání a převzetí díla. 

 
 

6.  
Pokyny a osnova pro zpracování nabídky 

 
 Nabídku podá dodavatel písemně v jednom vyhotovení, které bude zpracované dle 
formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v oznámení zadávacího 
řízení a v této zadávací dokumentaci.  Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 
 Nabídka bude předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce 
hřbitovní zdi“, heslem „NEOTVÍRAT“ a opatřené na přelepech razítkem a podpisem zástupce 
dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit. 
 Každá podaná nabídka musí být datována, orazítkována (pokud uchazeč používá razítko) a 
podepsaná dodavatelem nebo osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu dodavatele 
v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou 
zmocněnou k takovému úkonu. V takovém případě doloží dodavatel v nabídce originál nebo úředně 
ověřenou kopii plné moci.  
 Požaduje-li dodavatel, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je jeho sídlo 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, 
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese 
doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.  

 
Nabídka bude předložena v tomto členění: 

A. Krycí  list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1) 

B. Doklady prokazující splnění kvalifikace (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4) 

C. Návrh smlouvy o dílo (příloha č.2) 

D. Cenová nabídka uchazeče (příloha č. 3. a tištěný výkaz výměr )  

E. Nepovinné přílohy 

 

 



 

7. 

Obsah návrhu smlouvy o dílo 
 Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, (Příloha č. 2 – Obchodní podmínky). Návrh 
smlouvy musí být datovaný a podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování 
statutárního orgánu dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném 
v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. V takovém případě musí být 
součástí nabídky originál plné moci. 

 

8. 
Lhůta pro podání nabídky 

 
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 24.3.2010 v 15:00 hodin 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.3.2010 v 16:00 hodin v budově Obecního úřadu 
Helvíkovice v zasedací místnosti, Helvíkovice č.p. 3. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo 
být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a maximálně 1 zástupce uchazeče, jehož nabídka 
byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. 
 

9. 
Způsob podání nabídek 

 
Nabídky je možno zaslat doporučeně na adresu zadavatele : Obec Helvíkovice, Helvíkovice č.p. 

3, 564 01 Žamberk, nebo podat osobně v pracovní dny  na stejné adrese, nejpozději do konce lhůty 
pro podání nabídek, tj. nejpozději do 24.3.2010 v 15:00 hodin 

 
 
 
10. 

Způsob hodnocení nabídek 
 

 Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání 
veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty 
nabídkové ceny od nejnižší do nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty. 

 
 
 

11. 
Dodatečné informace 

 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné  informace  k zadávací  

dokumentaci.  Žádost  musí  být  písemná  a musí  být zadavateli  doručena v souladu se zákonem 
nejpozději  5 dnů  před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 
 
 
 



Na základě žádosti o dodatečné informace  k zadávací dokumentaci  doručené  ve  stanovené  
lhůtě zadavatel poskytne  dodavateli dodatečné  informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději 
do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné  informace, včetně přesného znění 
žádosti,  poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta. 

 
Žádosti o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu : 

FORENTA  s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí 
kontaktní osoba :  Ing. Zdeněk Šeda, Vlastimil Čech 
Žádost o dodatečné informace musí být písemná. 
 
 
 

12. 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

 
Uskuteční se dne 10.3.2010 od 9:00 hodin se srazem v sídle zadavatele. 
 
 
 
 

13. 
Další podmínky zadávací dokumentace 

 
1. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení nesmí být současně subdodavatelem jiného 

dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, 
však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 

2. Soutěž je možné zrušit, taktéž je možné odmítnout všechny předložené nabídky, a to vždy bez 
povinnosti sdělovat důvody takového rozhodnutí. 

3. Vztahy pro uskutečnění díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. 
4. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně. 
5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění veřejné zakázky v závislosti na nabídkové 

ceně a objemu finančních prostředků před zahájením i v průběhu stavby. 
6. Nesplnění některé z podmínek této výzvy může vést k vyloučení nabídky z výběrového řízení. 

 
 

14. 

Upřesňující popis 
 
 
Geodetické zaměření  skutečného provedení musí být provedeno na podkladu katastrální mapy. 
Současně předá zhotovitel i skutečné provedení stavby ve dvojím vyhotovení. 
 
Zeď v úseku mezi sloupem A - B lze provádět pouze z vnější strany hřbitova, k tomu účelu zajistí 
zadavatel pruh pro manipulaci stavební techniky v šíři 3,00 m, kterou uvede zhotovitel do 
původního stavu. 
Zeď v úseku mezi sloupem B – C – D lze provádět z obou stran. Podmínkou je odborné ošetření 6 
ks stříbrných smrků ve věku cca 40 let (ořezání větví, aby nebyly překážkou pro provedení stavby) 
a obednění kmenů dřevěnými prkny, aby byly zabezpečeny proti poškození. Dále pak bude nutné 
provést skácení 5 ks smrků ve věku cca 15 let. 
 
 



15. 

Doplňující položky 
 
Uchazeč ocení dále uvedené položky a započte je do celkové ceny. Uvedeny budou v Příloze č. 3. 
Rekapitulace nabídkové ceny, objekt SO - 200 Doplňující položky. 

 
1. vytvoření dilatační spáry ve zdi a v základu uprostřed 

severní strany mezi sloupkem a výplní    ks  1 
 

2. naložení a odvoz zeminy na skládku do 5 km   soubor  1 
3. uložení zeminy na skládku      soubor  1 
4. poplatek za skládkování      soubor  1 
 
5. naložení a odvoz vybouraných hmot z cihelného zdiva 

a pilířů na deponii do 150 m      soubor  1 
 
6. naložení a odvoz vybouraných hmot ze základů 

na skládku do 5 km       soubor  1 
7. uložení vybouraných hmot na skládku    soubor  1 
8. poplatek za skládkování      soubor  1 
 
 
9. vypracování dokladů a seznamů prokazujících likvidaci odpadů soubor  1 
 
 
10. uvedení přilehlého pozemku strany A – B do původního stavu soubor  1 

 
11. ošetření a kácení stromů, urovnání pozemku strana B – C  soubor  1 
 
 

16. 

Technické požadavky na cihelné prvky 
 
Lícová pálená cihla děrovaná, rakouský formát (zeď provedena v tloušťce 120 mm, nutno zohlednit 
ve výkazu výměr, kde je uvažováno s tloušťkou 150 mm). 
Vlastnosti cihly :  
 lícová červená tmavá rakouský formát, rozměr 120x250x65mm 
 skupina zdících prvků podle EN 1996-1-1 :   2 
 objemová hmotnost v suchém stavu :   1690 kg/m3 
 pevnost v tlaku :      60 N/mm2 
 součinitel tepelné vodivosti :     0,59W/mK 
 přídržnost :       0,15 N/mm2 
 nasákavost :       menší nebo rovno 7,0 M-% 
 obsah aktivních rozpustných solí :    třída S2 
 trvanlivost :       třída F2 
 reakce na oheň :      třída A1 
 propustnost vodních par :     50/100 
 
 
 
 



 

Stříška na sokl : 

 keramická, pálená, červená, rozměr 230 x 110 x 25 mm 
 hustota brutto :      2000 kg/m3 
 rozměrové odchylky :      třída T1 
 odchylky hustoty :      kategorie D1 
 odolnost na zmrazování/rozmrazování   kategorie F1 
 odolnost na lomové zatížení     3000 N 
 technická specifikace :    PN-EN 771 -1. května 2006 

 

Stříška na zeď : 

 keramická, pálená, červená, sedlová, rozměr 250 x 110 mm 
 hustota :       2240 kg/m3 
 mrazuvzdornost :      výrobek je mrazuvzdorný 
 obsah rozpustných solí :     bez povlaků a výkvětů 
 obsah slínu :       není 
 pevnost v ohybu .      3 794 N/mm2 
 nasákavost :       2,92 % 

 

17. 

Technické požadavky na betonové prvky 
 
Zdící tvarovky, rustikální vzhled a charakter přírodního lomového kamene (štípaný beton na 
pohledových stranách) barva červená (zeď provedena v tloušťce 200 mm, nutno zohlednit ve 
výkazu výměr, kde je uvažováno s tloušťkou 150 mm). 
 
Vlastnosti betonové tvarovky : 
štípaná betonová tvárnice červená, rozměr základní 200 x 200 x 400 mm 
 tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu 
 pro svoji pevnost a mrazuvzdornost jsou vhodné zejména pro veškeré ploty a plotové zdi 
 spotřeba výplňového betonu cca 0,07 - 0,08 m3 na 1 m2 zdi nebo plotu 

 

Stříška na sokl : 

 betonová zákrytová deska s okapničkou na spodní straně, červená, rozměr 300x500x60 mm 
 

Stříška na zeď : 

 betonová zákrytová deska s okapničkou na spodní straně, červená, sedlová, rozměr 
300x400x50/100 mm 

 

V Ústí nad Orlicí dne 24.2.2010 

Zpracovatel textové části zadávací dokumentace:   

 

 

        Ing. Zdeněk Šeda 
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