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Výzva k podání nabídek/oznámení o zahájení 
výběrového řízení  

na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 

v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“)  

 
Název zakázky: Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín 
 
Jedná se o veřejného zadavatele. 
Zadavatel není plátce DPH. 
 
 
Název zadavatele:  Obec Chrbonín 
Sídlo:    Chrbonín 37, 391 55 
IČ:    00512656 
Zastoupený:   Ing. Michalou Kvasničkovou, starostkou obce 

E-mail:   ouchrbonin@volny.cz   
          
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 
Společnost:   AUTHORIA, s.r.o. 
IČ:    27728439 
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava 
Sídlo:    Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc 
Statutární zástupce: Ing. Marie Rubišarová Medová 
E-mail:   dotace@authoriacz.com 
   
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na 
základě rozhodnutí ministra životního prostředí, a to z Národního programu 
Životní prostředí. 
 
Dnes, tj. 14. 6. 2021 vás vyzývám k předložení nabídky a k prokázání splnění 
kvalifikace, vše na zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim 
ZZVZ, podle dokumentu Pokyny pro zadávání zakázek pro programy 
spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (dále jen „Pokyny“).  
 
Pakliže zadavatel v této výzvě k podání nabídek nebo v zadávací dokumentaci 
odkazuje na jednotlivá ustanovení ZZVZ, zejména pokud se týká kvalifikačních 
předpokladů, apod., činí tak z důvodu lepší precizace a konkretizace textu zadávací 
dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.  
 
 

1. Klasifikace předmětu zakázky: 
 

Kód CPV:   45000000-7  Stavební práce 

http://ouchrbonin@volny.cz/
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2. Vymezení předmětu zakázky 
 
Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce souhrnně nazvané jako „Dostavba 
a modernizace vodovodu v obci Chrbonín“. Stavební práce budou provedeny dle 
projektové dokumentace, s tím že realizovat se budou pouze objekty SO 01, SO 02, 
SO 03, SO 04, SO 05 a SO 07 dle soupisu prací.  

 
Podrobné informace o celém předmětu plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci 
stavby, Projektová dokumentace stavby s názvem Dostavba a modernizace vodovodu v 
obci Chrbonín - datum zpracování: srpen 2020 –  vypracovaná: Ing. František Sedláček, 
IČ: 63873028, včetně soupisu prací ve formátu .xls – slepého položkového rozpočtu 
včetně výkazu výměr.  
Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace a předmětem 
zakázky je realizace pouze objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 07. 
 
Podáním nabídky se účastníci zadávacího řízení zavazují k budoucímu udělení 
souhlasu zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a 
filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. Ve stejném rozsahu se účastníci 
zadávacího řízení zavazují k této povinnosti/závazku smluvně zavázat také své 
poddodavatele. Tato povinnost vybraného dodavatele bude stanovena v uzavřené 
smlouvě o dílo. 
 
Jsou-li ve výzvě k podání nabídek nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní 
názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i 
jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné, resp. rovnocenné řešení, vše ve smyslu 
bodu 2.6.5. Pokynů. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost 
nabídnout rovnocenné řešení. 
Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické 
parametry musí odpovídat normám EN. 

Celou zadávací dokumentaci zadavatel pořídil v elektronické podobě, přičemž ji 
účastníkům výběrového řízení poskytne následujícím způsobem:  
 
Kompletní zadávací podmínky v elektronické podobě zašle zadavatel vyzvaným 
účastníkům výběrového řízení společně s touto výzvou. Pokud bude o poskytnutí 
zadávací dokumentace žádat také jiný zájemce, než který byl adresně vyzván 
k podání nabídky, poskytne zadavatel zadávací dokumentaci i tomuto zájemci, a to 
stejným způsobem, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o poskytnutí 
zadávací dokumentace, nejpozději však do 2 pracovních dnů od obdržení jeho 
žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace. 
  
Pokud bude některý z účastníků výběrového řízení požadovat projektovou 
dokumentaci včetně výkazu výměr v listinné podobě, zadavatel vyžaduje úhradu 
nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením a reprodukcí projektové zadávací 
dokumentace včetně výkazu výměr, a to dle uvedených podmínek: 

- v případě požadavku účastníka výběrového řízení na zadávací projektovou 
dokumentaci v reprodukované (listinné) podobě zadavatel stanovil tuto částku 
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ve výši 1.500,- Kč bez DPH a zadávací projektovou dokumentaci je nutné 
vyzvednout osobně na adrese AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, Jihlava, a to 
po telefonické domluvě na tel. čísle 725 496 555 ve všední dny od 14. 6. 2021 
do 25. 6. 2021 vždy od 8.00 do 12.00 hodin. 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.347.535,- Kč bez DPH. 
 
Nabídka může být předložena pouze na celý předmět zakázky.  
Nabídka může být předložena pouze v českém jazyce. 
 
 

3. Lhůta a místo pro podání nabídky, dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám/vysvětlení zadávacích podmínek 
 
Vaši nabídku doručte osobě pověřené výkonem zadavatelských činností na adresu: 
AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 Jihlava do 25. 6. 2021, do 9:00 hodin.  
Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce 
označené názvem „NEOTVÍRAT veřejná zakázka – Dostavba a modernizace 
vodovodu v obci Chrbonín“ a zpáteční adresou účastníka výběrového řízení. Při 
osobním předání je nutno nabídku odevzdat k rukám paní Miluše Pražské, tel. 
725 496 555 na adrese uvedené výše v pracovních dnech od 8 do 12 hod. po 
předchozí telefonické domluvě.  
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel přijme, ale nebudou 
otevřeny. Zadavatel vyrozumí účastníka výběrového řízení že, jeho nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže i 
bez předchozího dotazu některého z účastníků výběrového řízení, s tím, že všechny 
účastníky výběrového řízení bude o změnách informovat. 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám/žádost o vysvětlení zadávacích podmínek výhradně prostřednictvím 
osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, s tím, že písemná žádost o 
poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám/žádost o vysvětlení 
zadávacích podmínek musí být doručena zástupci zadavatele nejpozději 4 pracovní 
dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám/vysvětlení zadávacích podmínek, případně související 
dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti všem účastníkům 
výběrového řízení, které vyzval k podání nabídky včetně tazatele. 
 
Žádost o dodatečné informace musí být doručena na adresu AUTHORIA, s.r.o., 
Vrchlického 12, 586 01 Jihlava. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o 
dodatečné informace dotace@authoriacz.com . 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení až do uzavření realizační smlouvy 
kdykoliv zrušit, a to i bez uvedení důvodu, zejména však za podmínek stanovených v 
§ 127 ZZVZ nebo v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Národního programu 
Životní prostředí, a to z jakéhokoliv důvodu, popř. že by mu dotace byla z jakéhokoliv 
důvodu krácena. Pokud nebude zadavateli poskytnuta dotace z Národního programu 

mailto:dotace@authoriacz.com
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Životní prostředí z jakéhokoliv důvodu nebo mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu 
krácena je dále oprávněn nepřistoupit k podpisu realizační smlouvy nebo od uzavřené 
realizační smlouvy odstoupit. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení do doby 
uzavření realizační smlouvy. Případ, kdy zadavateli nebude poskytnuta dotace 
z Národního programu Životní prostředí nebo mu bude tato dotace krácena bude 
považován za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli 
požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. 
Pokud zadavatel zruší výběrové řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv 
nárok. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny předložené nabídky. 
Zadavatel nebude účastníkům výběrového řízení hradit žádné náklady spojené 
s účastí ve výběrovém řízení.  
 
Otevírání obálek proběhne na adrese: AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 
Jihlava dne 25. 6. 2021, od 9:05 hodin.  
  
 

4. Hodnotící kritéria 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč 
včetně DPH za celé dílo.  
Zakázka bude přidělena tomu z účastníků výběrového řízení, který předloží ve své 
nabídce nejnižší nabídkovou cenu. Zadavatel nebude s účastníky výběrového řízení 
po podání nabídek dále jednat. 
 
 

5. Lhůta a místo plnění zakázky 
 
Místo plnění veřejné zakázky bude v k.ú. Chrbonín, p.č. dle projektové dokumentace. 
Doba plnění veřejné zakázky bude nejpozději do 6ti měsíců od podpisu smlouvy 
o dílo.  
Termín zahájení i ukončení zakázky může být posunut v závislosti na dostupnosti 
finančních prostředků z dotačního titulu anebo v důsledku průběhu a skončení 
předmětného výběrového řízení. 
 
 V Jihlavě dne 14. 6. 2021    

 
 

                                                             za zadavatele na základě plné moci 
                                                                           AUTHORIA, s.r.o. 
    zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou 
 
 
Příloha:  

- 1 zadávací dokumentace včetně příloh (vzorová smlouva o dílo, 
projektová dokumentace stavby včetně vzorového výkazu výměr, krycí 
list nabídky, vzorové čestné prohlášení k základní kvalifikaci) 
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