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OBEC SLATINA 
Slatina 50 

410 02 Slatina 
 

Výzva k podání nabídek 
 

zakázky malého rozsahu na nákup služeb 
 

 

„Navrácení původní protierozní funkce krajinnému prvku 
 – I. etapa” 

 
1. Zadavatel zakázky  

 

název: OBEC SLATINA 
sídlo:  Slatina 50, 410 02 Slatina 
IČ:  00264377 
Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je starostka obce Ing. Dana Stránská. 

Telefon:  416 591 424, 607 979 809 

E-mail:  info@slatina-lt.cz 

 
 
2. Druh a předmět plnění zakázky  

 

2.1  Druh veřejné zakázky: zákázka malého rozsahu na služby. 
 
2.2 Předmětem veřejné zakázky je úprava krajinného prvku a polní cesty. 

2.3  Projekt je podpořen Ústeckým krajem. 
 
2.4  Předmět veřejné zakázky je členěn na: 
 
   

 
 

1. Vyčištění náletových dřevin z polní cesty a v její těsné blízkosti. 

2. Zaměření cesty. 
 

3. Vybudování protierozních opatření na polní cestě. 
 

4. Zpevnění polní cesty – zásyp drtí. 
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2.1. Předpokládaná cena zakázky 
 
Celková předpokládaná cena zakázky je 250 000,- Kč včetně DPH. 

 
 
2.2. Specifikace zakázky 
 
Úprava polní cesty p.č. 1647/1 část a přilehlého krajinného prvku (meze) v k.ú. Slatina pod Hazmburkem 
na p.č. 383/5 celá a na p.č. 457/2 část vedoucí rovně (viz příloha č. 2).  
Účelem této zakázky je vrátit původní protierozní funkci krajinnému prvku (mez), který zachytával vodu 
z původní cesty a tak bránil půdní erozi. Vlivem přívalových dešťů stéká na komunikaci III. třídy z nově 
vyježděné cesty na poli bahno, kde se hromadí a musí se odvážet. 
 

1. Cestu vyčistit od náletových dřevin a keřů, včetně úpravy dřevin a keřů v bezprostřední blízkosti 
cesty, které by svým dalším růstem bránili cestu používat. Likvidaci vykácené dřevní hmoty provede 
firma na své náklady, ne pálením. 
Celková plocha odstranění dřevin a keřů je 900 m2. 

 
2. Cestu nechat zaměřit geodety. 

 
3. Udělat protierozní opatření na cestě - odvést dešťovou vodu do krajinného prvku meze - 

odvodňovacími prvky (betonové štěrbinové žlaby uložené do betonu). Štěrbinové žlaby musí být 
z vysokopevnostního betonu (pevnostní třída C45/55, pevnost betonu v tlaku 60 MPa)) a musí 
vyhovovat ČSN EN 206-1. 
 

4. V dolní části cesty vyúsťující na silnici p.č. 1670/2 vybudovat vsakovací pás vyhrabáním výkopu o 
velikosti 7m x 2m a hloubce min 0,8m a následném zasypáním kamennou drtí – makadamem (viz 
příloha č.2). 
 

5. Zpevnění cesty cihlovou drtí o síle cca 100 mm. 
              Celková plocha cesty, která se bude upravovat je 1800 m2. 
 

2.3. Zadávací dokumentace 
 
Zadávací dokumentace je součástí výzvy (bod 2.2. Specifikace zakázky). 
Prohlídka a konzultace zakázky (cesty a meze) je možná po telefonické domluvě. 
 
 

3. Doba plnění zakázky  

Začátek realizace zakázky bude od podpisu smlouvy o dílo (10/2015). 
Zhotovitel předá zakázku formou předávacího protokolu nejpozději do 27.10.2015. 
 
 

4. Lhůta pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dne  30.9.2015 ve 13,00 hod.  
Nabídky podané po uplynutí této Ihůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.  
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 30.9.2015 v 16,00 hod. Nabídky budou otevírány v tomtéž 
pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti 
uchazečů. 
 

5. Způsob, forma a místo podávání nabídek  

Uchazeč může svoji nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat osobně na adresu 
zadavatele: Obec Slatina, Slatina č.p. 50, 410 02 Slatina.  
Nabídka v písemné formě musí být zadavateli doručena v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem 
uchazeče. Obálka musí být označena názvem zakázky a poznámkou "NEOTEVÍRAT".  
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6. Zpracování nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena v CZK a uvedena takto: 
 

 Celková cena bez DPH 

 Výše DPH 

 Celková cena včetně DPH 
 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, 
zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky na celou dobu a rozsah plnění zakázky. 
Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající 
zvýšení DPH. 
 
 

7. Platební a fakturační podmínky  

Fakturace ceny díla bude provedena po předání a převzetí zakázky. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli.  

 
 

8. Obsah nabídky  

Obálka s nabídkou musí obsahovat:  
a) krycí list s identifikačními údaji dodavatele  
b) návrh smlouvy o dílo 
c) oceněný výkaz výměr jednotlivých prací zakázky 
d) Prokázání kvalifikačních předpokladů: 

 
Profesní kvalifikační předpoklady : 

 oprávnění k podnikání v oboru 

Dodavatel tedy předloží: 

 kopii dokladu o oprávnění k podnikání v oboru – výpis z obchodního rejstříku či jiné 

evidence, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (prostá kopie) 

 
Základní kvalifikační předpoklady:  

V rámci splnění kvalifikačních předpokladů na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu 
prohlašuji, že uchazeč: 

1) není v likvidaci; 
2) nebyl proti němu v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro 

nedostatek majetku; 
3) není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
4) nemá v evidenci daní ke dni podání nabídky zachyceny daňové nedoplatky; 
5) nemá ke dni podání nabídky nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečením, příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se 
splácením splátek; 

6) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu; 

7) souhlasí s uveřejněním hodnocení nabídek a uzavřené smlouvy na internetových stránkách 
zadavatele. 

8) se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem; jsou mu známy technické, 
kvalitativní a jiné podmínky stanovené v zadání, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. 

9) podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech 
příloh a případných dodatků k těmto podmínkám. 
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Další kvalifikační předpoklady: 
 
Prokázání technických kvalifikačních předpokladů - přehled obdobných realizací provedených 
dodavatelem za poslední 3 roky. 

 

Nabídka uchazeče bude: 
      -     v českém jazyce, v deskách, pevně spojena a stránky budou očíslovány, 

- zpracována v písemné formě 1x,  
- podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem uchazeče.  

Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatelem uchazečům: 

Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejpozději do konce lhůty, 
po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ta činí 30 kalendářních dnů.  

 
 

9.  Práva zadavatele  

 

Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli 
žádné nároky. 
Nabídky jednotlivých uchazečů nebudou vráceny, ale zadavatelem archivovány. 
Zadavatel nehradí náklady uchazečů spojené se zpracovaním nabídky a s účastí na zakázce.  
Zadavatel si vyhrazuje právo:  

- zrušit zakázku bez uvedení důvodu,  
- nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu, 
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, 
- odmítnout všechny nabídky,  
- o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění, 
- realizovat předmět plnění zakázky jen v části.  

 
 

10.    Údaje o hodnotících kriteriích  
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  

 
 
 
Přílohy: 
1. Výkaz výměr 
2. Katastrální snímek se zákresem projektu 
3. Ortofoto snímek projektu 
3. Krycí list 
4. Ćestné prohlášení uchazeče 

 
 
 
 

 
Ve Slatině dne 15.9.2015                 
 
                Ing. Dana Stránská. 
                starostka obce Slatina 
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Příloha č. 1    

Výkaz výměr 

 

 
Popis prací 

 
Měrná jednotka 

 
Počet 

ˇ 
Cena 

Čištění náletových dřevin a keřů včetně 
likvidace rostlinných zbytků 

m2 900  

Geodetické zaměření cesty -- 1  

Štěrbinové žlaby 6m x 0,5m x 0,5m ks 4  

Beton na usazení žlabů m3 4  

Hrabání výkopu 7m x 2m x 0,8 m m3 11,2  

Cihlová drť do výšky max. 100 mm m2 1800  

Kamenná drť - makadam m3 11,2  
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Příloha č. 4     

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

k veřejné zakázce na stavební práce 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

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

„Navrácení původní protierozní funkce krajinnému prvku 
 – I. etapa” 

 
 

 
Údaje o uchazeči 

 

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o 
právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

IČ 
 

Telefon 
 

FAX 
 

E-mail 
 

Datová schránka 
 

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky 
 

 

 

CENOVÁ NABÍDKA 

 
Nabídková cena bez DPH 

 Kč 

 
Celkem DPH 

 Kč 

 
Celková nabídková cena včetně DPH  

 Kč 

 

 

V…………………dne……………… 

………………………………………….. 

Jméno a podpis 

oprávněného zástupce předkladatele nabídky 
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Příloha č. 5      

 

Č E S T N É     P R O H L Á Š E N Í 

uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 

Jméno uchazeče/název: 

 

Sídlo: 

 

IČ: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

V rámci splnění kvalifikačních předpokladů na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu prohlašuji, že 

uchazeč: 

1) není v likvidaci; 
2) nebyl proti němu v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek 

majetku; 
3) není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
4) nemá v evidenci daní ke dni podání nabídky zachyceny daňové nedoplatky; 
5) nemá ke dni podání nabídky nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo 

na pojistném a na penále na sociálním zabezpečením, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou 
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek; 

6) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li 
o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu; 

7) souhlasí s uveřejněním hodnocení nabídek a uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele. 
8) se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem; jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné 

podmínky stanovené v zadání, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, 
zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. 

9) podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a 
případných dodatků k těmto podmínkám. 

 

Níže podepsaná osoba prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

V ......................................................... dne................................................... 

 

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče: ..................................................................... 

 

Podpis (razítko): 


