
 
Projekt „MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KUNŽAKU“ je spolufinancován  

ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad 
 

© STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

OObbeecc  KKuunnžžaakk  
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, 
zadávací řízení na stavební práce: 

MMMOOODDDEEERRRNNNIIIZZZAAACCCEEE   MMMÍÍÍSSSTTTNNNÍÍÍCCCHHH   KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKAAACCCÍÍÍ   VVV   KKKUUUNNNŽŽŽAAAKKKUUU      
rrreeegggiiissstttrrraaačččnnnííí   čččíííssslllooo:::   CCCZZZ...111...111444///111...555...000000///333555...000333333777000    

Zadávací řízení je organizováno formou výzvy více zájemcům v souladu s Příručkou pro 
příjemce ROP NUTS II Jihozápad (verze 9.0 ke dni 4. 5. 2015, účinnost od 5. 5. 2015), resp. 
Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 
pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-
2013 (verze květen 2014) a směrnicí Obce Kunžak. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

ZADAVATEL: OBEC KUNŽAK    
zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Šamalem 
náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak 
IČ: 00246964 

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy 
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství 
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 
IČ: 62508822 

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa  vvee  vvěěccii  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy::    
Hana Lavičková, sekce veřejných zakázek 
tel.: 602 640 231, e-mail: lavickova@stav-poradna.cz 

  
VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPŘŘEEDDMMĚĚTTUU  ZZAADDÁÁVVAANNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    

Zakázka je technicky definována zpracovanou projektovou dokumentací, soupisem prací a 
soupisem přípravných a přidružených prací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále 
podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby. 

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen určenými standardy, obecně technickými požadavky na 
výstavbu a zadavatelem předanými podklady.  

Předmětem díla je rekonstrukce vybraných šesti úseků místních komunikací obce Kunžak 
označených jako MK 12c (místní část Nové Podolí), 32c, 33c, 36c, 37c, 38c (Mosty). 
Celková délka řešených úseků je 1 688,3 m. 

Předpokládaná hodnota zakázky: cca 5.238 tis. Kč bez DPH.  

KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  PPŘŘEEDDMMĚĚTTUU  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY::  

Název CPV 

Práce na opravě silnic 45233142-6 



© STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÉÉ  TTEERRMMÍÍNNYY  RREEAALLIIZZAACCEE  DDÍÍLLAA  

� Zahájení stavebních prací:   ihned po uzavření SOD, předpoklad 07/2015  
� Dokončení stavebních prací:   14. 8. 2015 

MMÍÍSSTTOO  PPLLNNĚĚNNÍÍ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    

místní části Malé Podolí a Mosty, obec Kunžak CZ0313546615 
k.ú. 677531 Kunžak a 677540 Mosty, okres Jindřichův Hradec 

ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  

Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout v sídle STAVEBNÍ PORADNY, spol. 
s r. o., Průběžná 48, České Budějovice po předchozí telefonické dohodě (tel. 387 330 460, 
GSM 602 244 226), každý pracovní den v době od 700 do 1500 hodin. Poplatek za použití 
reprodukční techniky při zajištění zadávací a projektové dokumentace je stanoven kalkulací 
na  5500,,--  KKčč  bbeezz  DDPPHH a bude splatný hotově při převzetí této dokumentace. Při zaslání poštou 
(formou dobírky) bude dále účtováno bbaallnnéé  vvee  vvýýššii  5500,,--  KKčč,,  ppooššttoovvnnéé dle platného ceníku 
České pošty, s.p. aa  DDPPHH v době zdanitelného plnění. 

PPRROOHHLLÍÍDDKKAA  MMÍÍSSTTAA  PPLLNNĚĚNNÍÍ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

Prohlídka místa nebude organizována, místo stavby je volně přístupné a identifikované 
v projektové dokumentaci. 

PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDEEKK,,  LLHHŮŮTTAA  PPRROO  PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDEEKK      

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání 
nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena zadavatelem na 10 kalendářních dnů a 
končí dne 2. 6. 2015 v 1000 hodin předáním obálek s nabídkami do sídla zástupce 
zadavatele, firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České 
Budějovice (sekretariát, 1. patro). Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené 
názvem zadávacího řízení „„MMOODDEERRNNIIZZAACCEE  MMÍÍSSTTNNÍÍCCHH  KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍ  VV  KKUUNNŽŽAAKKUU  ––  
NNEEOOTTVVÍÍRRAATT!!"" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by 
nebyla podána.  

PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  AA  PPOODDMMÍÍNNKKYY  NNAA  PPRROOKKÁÁZZÁÁNNÍÍ  SSPPLLNNĚĚNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAACCEE        

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu: 

a) základních kvalifikačních předpokladů – předložením čestného prohlášení osoby (osob) 
oprávněné (oprávněných) jednat jménem či za dodavatele o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů [viz § 53, odst. 1, písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách]. 

b) profesních kvalifikačních předpokladů: 

� výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;  

� živnostenský list nebo živnostenský rejstřík s předmětem podnikání pro provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování;   

� doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci v oboru 
dopravní stavby. 

c) technických kvalifikačních předpokladů: 

� seznam min. 4 realizovaných zakázek srovnatelného charakteru, které nesmí být 
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (tj. ke dni podání nabídky) starší 5 let, jejichž 
předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce komunikace s živičným 
povrchem s finančním objemem každé stavby nad 2 mil. Kč bez DPH.. 

Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
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KKRRIITTÉÉRRIIAA  PPRROO  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  NNAABBÍÍDDEEKK      

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty. 

DDAALLŠŠÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  AA  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY    

� nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie); 
� nabídka bude zpracována v českém jazyce, popřípadě doloží úředně ověřené překlady do 
českého jazyka (nevztahuje se na doklady ve slovenském jazyce) a  

� zadavatel požaduje, aby měl vybraný zhotovitel uzavřeno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 
pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 5 mil. Kč 

DDAALLŠŠÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  AA  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  
Jsou zadavatelem vymezeny v zadávací dokumentaci. 

PPRRÁÁVVAA  ZZAADDAAVVAATTEELLEE – zadavatel si vyhrazuje tato práva: 
� nesdělovat jména zájemců, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci 
� zrušit zadávací řízení v souladu s body 11.3 a 11.4 Závazných postupů pro zadávání 

zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 (verze květen 
2014) 

� zrušit zadávací řízení bez udání důvodu 
� nesdělit uchazečům důvod zrušení výběrového řízení. 
 

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům a 
uveřejněním textu výzvy na úřední desce zadavatele http://www.kunzak.cz/cs/ur_deska-
0/uredni-deska.htm a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00246964 
dne 22. 5. 2015. 
 


