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Obec Tlumačov, jako veřejný zadavatel, vyzývá tímto neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na veřejnou 

zakázku s názvem „Oprava silnice II/367 a chodníků ul. Kvasická, Tlumačov a Revitalizace parku náměstí 

Komenského, Tlumačov“. 

Uveřejněním této výzvy na profilu zadavatele je zahájeno zjednodušené podlimitní řízení. 

Tato výzva k podání nabídek je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Práva, 

povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí zákonem. 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele:  Obec Tlumačov 

Sídlo zadavatele:  Nádražní 440, 763 62 Tlumačov 

IČ:  00284572 

Právní forma zadavatele:  obec 

2. ZÁSTUPCE ZADAVATELE 

Zadavatel je při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen obchodní společností 

INp servis s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 28314956. Tato osoba je zmocněna k přebírání 

a odesílání písemností a ke všem úkonům spojeným se zadávacím řízením s výjimkou: 

- výběru dodavatele 

- vyloučení účastníka zadávacího řízení 

- zrušení zadávacího řízení 

- rozhodnutí o námitkách 

Písemnosti doručované zadavateli (s výjimkou podání nabídky)zasílá dodavatel zástupci zadavatele. Doručení 

zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli (kromě uvedené výjimky). 

Adresa pro doručování:   INp servis s.r.o. 

   Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž 

Datová schránka:   mjem5di 

Kontaktní osoba zástupce zadavatele: Ing. Michal Horák 

Telefon:   573 336 663 

e-mail:    verejne.zakazky@inps.cz 

  

mailto:verejne.zakazky@inps.cz
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3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název, druh a režim veřejné zakázky  

Název veřejné zakázky: Oprava silnice II/367 a chodníků ul. Kvasická, Tlumačov a Revitalizace parku 

náměstí Komenského, Tlumačov 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce 

Režim veřejné zakázky:  podlimitní veřejná zakázka 

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  7.878.747,00 Kč bez DPH (bez daně z přidané hodnoty) 

Hlavní kód CPV  

45000000-7 Stavební práce 

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace 

45213316-1 Stavební úpravy chodníků 

Místo plnění zakázky 

Místo plnění zakázky: k.ú. Tlumačov 

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II/367 a chodníku na ulici Kvasická, oprava chodníku a k ní 

přiléhající část místní komunikace na náměstí Komenského a výstavba parkovacích míst před tělocvičnou 

Základní školy Tlumačov. 

Dělení veřejné zakázky na části 

Zadavatel dělí veřejnou zakázku na části. 

Část A – Oprava silnice II/367 a chodníků ul. Kvasická, Tlumačov 

Část B - Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov 

Zadavatel nepřipouští podání nabídky pouze na část veřejné zakázky. Dodavatel je povinen podat nabídku 

na obě části. Pro hodnocení nabídek je rozhodující součet plnění za obě části veřejné zakázky. Smlouva o 

dílo bude uzavřena na každou část samostatně. 

Předmět veřejné zakázky – část A  

Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II/367 a chodníků na ulici Kvasická v obci Tlumačov. V řešeném 

úseku bude provedena plošná vysprávka živičného krytu, výměna stávající obruby a dvojřádku z dlažební kostky. 

Obnova bude probíhat ve stávajících výškových poměrech a směrových poměrech. V návaznosti na šířkově 

upravenou silnici budou upraveny poloměry oblouků napojení na místní komunikaci a sjezdy k nemovitostem. 

Stávající konstrukce chodníků bude odstraněna a nahrazena novou konstrukcí s povrchem ze zámkové dlažby. 
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Oprava chodníků bude probíhat o šířce 1,8 - 2,0 m, se stávající výškovou nivelitou s max. odchylkou +- 30 mm. 

Délka opravovaného chodníku je 146 m. 

Předpokládaná hodnota části A:  2.230.426,00 Kč bez DPH 

Místo plnění pozemek parcelní číslo st. 196/1, st. 196/2, 221/3, 2443/1, 2451/1, 2451/2, 2451/7, 2451/8, 2453/1 a 

2454, k.ú. Tlumačov. 

Stavba (Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov) zahrnuje následující objekty: 

 SO 101 – Silnice II/367 

 SO 102 – Napojení MK 

 SO 103 – Chodník a sjezdy 

Podrobný popis objektů a zásady technického řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro ohlášení 

stavby, kterou zpracovala fyzická osoba podnikající Ing. Josef Šico, Švermova 776, 763 62 Tlumačov IČ: 

40423794 v 07/2017 pod zakázkovým číslem 2017/04/40 (Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov) a v 02/2019 pod 

zakázkovým číslem 2019/02/30 (Oprava chodníku na ul. Kvasická, Tlumačov), které jsou součástí zadávací 

dokumentace. 

Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí úplné  

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně provedení všech dodávek potřebných 

materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.  

Předmět veřejné zakázky – část B  

Předmětem veřejné zakázky je oprava chodníku od č.p. 61 po č.p. 55 a k ní část přiléhající místní komunikace na 

náměstí Komenského. Stávající konstrukce chodníku bude odstraněna a nahrazena novou konstrukcí s 

povrchem ze zámkové dlažby. Oprava chodníku bude probíhat v šířce 1,55 – 2,8 m. Rekonstruovaný chodník 

bude splňovat podmínky bezbariérového užívání stavby. U stávající silnice bude provedena obnova obrusné 

vrstvy, doplnění podkladních vrstev a položena uzavírající vrstva asfaltového betonu. Celková délka 

rekonstruovaného úseku je 59,47 m a šíře vozovky je 5,0 m. Součástí realizace je vybudování parkovacích ploch 

před tělocvičnou základní školy v obci Tlumačov. Celkem je navrženo 45 parkovacích míst o rozměru 2,50 x 5,00 

m z toho jsou navrženy 3 parkovací místa pro imobilní osoby. 

Předpokládaná hodnota části B:  5.648.321,00 Kč bez DPH 

Místo plnění pozemek parcelní číslo 290, 320/1, 2443/1 k.ú. Tlumačov 

Stavba zahrnuje následující stavební objekty: 

 SO 101 – rekonstrukce chodníku od č.p. 61 po č.p. 55 

 SO 102 – rekonstrukce komunikace „A“ 

 SO 103 – parkoviště u základní školy 

Podrobný popis objektů a zásady technického řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro stavební 

povolení, kterou zpracovala akciová společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČ: 01643541 v 08/2018 pod 

zakázkovým číslem 170733, a která je součástí zadávací dokumentace. 
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Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí úplné  

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně provedení všech dodávek potřebných 

materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.  

Termín plnění 

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění. 

Část A – Oprava silnice II/367 a chodníků ul. Kvasická, Tlumačov 

Předpokládaný termín zahájení: 18.05.2020 

Termín dokončení: 31.07.2020 

Zadavatelem stanovený termín dokončení je stanoven jako limitní termín. Dodavatel, s nímž bude uzavřena 

smlouva, je oprávněn dokončit stavbu před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto 

termínu. 

Pokud, z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení dodržet 

(zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a termín zahájení se zpozdí o více jak 10 dnů, je 

dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že termín dokončení 

bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. 

Část B - Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov 

Předpokládaný termín zahájení: 15.06.2020 

Termín dokončení: 31.08.2020 

Zadavatelem stanovený termín dokončení je stanoven jako limitní termín. Dodavatel, s nímž bude uzavřena 

smlouva, je oprávněn dokončit stavbu před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto 

termínu. 

Pokud, z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení dodržet 

(zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a termín zahájení se zpozdí o více jak 10 dnů, je 

dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že termín dokončení 

bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. 

4. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je neomezeně dálkově přístupná na profilu zadavatele pod názvem veřejné zakázky. 

Adresa profilu zadavatele je: https://www.vhodne-uverejneni.cz/obec-tlumacov 

Identifikace osob, které vypracovaly zadávací dokumentaci 

Obchodní společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČ: 01643541 vypracovala tyto části zadávací 

dokumentace: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
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 Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soupis prací) 

Fyzická osoba podnikající Ing. Josef Šico, Švermova 776, 763 62 Tlumačov IČ: 40423794 vypracovala tyto části 

zadávací dokumentace: 

 Projektová dokumentace stavby pro ohlášení stavby 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soupis prací) 

Ostatní části zadávací dokumentace vypracovala obchodní společnost INp servis s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 

01 Kroměříž, IČ: 28314956. 

5. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 28.02.2020 v 10:00 hod. 

6. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Otevírání nabídek provedeno v souladu s ustanovením §109 zákona. 

Otevíráním nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky 

v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání 

nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou 

zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.  

Otevírání nabídek je vzhledem k elektronickému podání nabídek neveřejné. 

7. ZPŮSOB PODANÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT 

PODÁNY 

Nabídka dodavatele 

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích 

podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (technické listy, 

katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce). Nabídka bude zpracována 

v elektronické formě a bude digitálně podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle 

výpisu z obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být 

součástí nabídky.  

Forma nabídky 

Nabídky lze podat pouze v elektronické podobě. Nabídka podaná v elektronické podobě bude zpracována a 

podána prostřednictvím elektronického nástroje: https://www.vhodne-uverejneni.cz/.Nabídka musí být zpracována 

prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. *DOC, *DOCX, *RTF, *XLS, *XLSX, ZIP nebo *PDF.  

Nabídky musí být při jejich podání podepsané zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
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Systém vhodne-uverejneni.cz podporuje přílohy do maximální velikosti 150 MB na jeden soubor. Systému 

vhodne-uverejneni.cz je prioritně zpracován na základě operačního systému Windows, avšak nabídku lze podat 

také z operačního programu MacOS. 

 

Účastník musí být pro možnost podání nabídky a komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v 

elektronickém nástroji vhodne-uverejneni.cz a povinně včetně ověření identity dodavatele (ověření identity 

probíhá okamžitě prostřednictvím datové schránky). 

 

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při 

podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální 

odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh). V případě nejasností nebo komplikací 

s podáním elektronické nabídky se účastníci mohou obracet na informační linku Portálu pro vhodné uveřejnění: 

tel. +420 538702705, email: podpora@qcm.czv pracovních dnech 9:00 – 17:00 hod. 

 

Nabídka bude podána v českém jazyce. Nabídka by měla být opatřena Titulním listem s označením názvu 

veřejné zakázky, obchodní firmy dodavatele a identifikačního čísla dodavatele. Podává-li nabídku více dodavatelů 

společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při 

styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné 

moci, musí být v nabídce plná moc předložena.   

Pozdní podání nabídky 

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávacích 

podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet. 

Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu zadavatele v 

elektronickém nástroji. 

Dodavatel nese ve všech případech plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky. Na nabídky doručené 

po termínu uvedeném ve výzvě k podání nabídek bude pohlíženo, jako by nebyly podány.  

Obsah nabídky 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla členěna do samostatných oddílů 

a označených shodně s následujícími pokyny: 

a) vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený digitálním podpisem 

oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z 

obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc 

pak musí být součástí nabídky), tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky účastníka zadávacího řízení, 

b) doklady prokazující splnění kvalifikace, 

c) návrh smlouvy o dílo pro část A veřejné nabídky digitálně podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele 

jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku 

popřípadě zmocněncem dodavatele. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami (se 

vzorem návrhu smlouvy) předložených zadavatelem v zadávací dokumentaci, 

d) položkový rozpočet pro část A veřejné zakázky (oceněný soupis prací), 

mailto:podpora@qcm.cz
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e) formulář pro uvedení podílu poddodavatelů nebo čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení pro část 

A veřejné zakázky 

f) časový a finanční harmonogram realizace prací pro část A veřejné zakázky 

g) návrh smlouvy o dílo pro část B veřejné nabídky digitálně podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele 

jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku 

popřípadě zmocněncem dodavatele. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami (se 

vzorem návrhu smlouvy) předložených zadavatelem v zadávací dokumentaci, 

h) položkový rozpočet pro část B veřejné zakázky (oceněný soupis prací), 

i) formulář pro uvedení podílu poddodavatelů nebo čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení pro část 

B veřejné zakázky 

j) časový a finanční harmonogram realizace prací pro část B veřejné zakázky 

k) doklad o poskytnutí jistoty 

Obsah nabídky podané společně více dodavateli  

V případě, že nabídku podává společně více účastníků zadávacího řízení, pak nabídka by měla být členěna 

shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva či jiný dokument 

prokazující vztah mezi účastníky společné nabídky, a z nějž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli 

všichni účastníci zadávacího řízení podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. 

Způsob podání nabídky 

Nabídky lze podat pouze v elektronické podobě. Nabídka podaná v elektronické podobě bude zpracována 

a podána prostřednictvím elektronického nástroje: https://www.vhodne-uverejneni.cz/. 

Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu zadavatele v 

elektronickém nástroji. 

Dodavatel nese ve všech případech plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky. Na nabídky doručené 

po termínu uvedeném ve výzvě k podání nabídek bude pohlíženo, jako by nebyly podány. 

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ 

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou uvedeny v části „Kvalifikační 

dokumentace“, která je součástí této výzvy. 

9. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Kritéria hodnocení 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle 

nejnižší nabídkové ceny. Jediným kritériem hodnocení bude nabídková cena bez DPH.  

Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

Nabídková cena bez DPH  ……….. váha100% 

  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
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Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

Zadavatel bude hodnotit absolutní hodnotu celkové nabídkové ceny v Kč bez daně z přidané hodnoty. Jako 

výhodnější bude zadavatel hodnotit takovou nabídkovou cenu bez DPH, která bude nižší oproti nabídkovým 

cenám bez DPH uváděným ostatními dodavateli. 

Na základě hodnocení nabídkových cen stanoví zadavatel pořadí nabídek od nabídky s nejnižší nabídkovou 

cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že budou stejnou nejnižší nabídkovou cenu obsahovat dvě nebo více 

nabídek, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky obsahovaly nejnižší 

nabídkovou cenu. 

10. SOUČÁST VÝZVY K PODANÍ NABÍDKY 

Vzhledem k tomu, že zákon ukládá náležitosti výzvy k podání nabídek, tvoří součást této výzvy k podání 

nabídek Kvalifikační dokumentace obsahující požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných 

dokladů. 

11. UPOZORNĚNÍ ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že případná vysvětlení zadávací dokumentace popř. změny 

zadávacích podmínek budou uveřejňovány pouze na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje účastníkům 

zadávacího řízení, aby sledovali profil zadavatele. 
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12. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI 

Forma a jazyk komunikace 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá písemně. Písemná komunikace probíhá elektronickou 

formou. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce. 

Elektronická forma komunikace v tomto zadávacím řízení je možná prostřednictvím elektronického 

nástrojewww.vhodne-uverejneni.cz.  

Elektronická komunikace bude ze strany zadavatele přednostně uskutečňována prostřednictvím datových 

schránek. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům, aby umožnili komunikaci prostřednictvím datových 

schránek i se soukromými osobami označením v nastavení datových schránek dodavatelů. 

ID datové schránky zástupce zadavatele pro účely komunikace k této veřejné zakázce je: mjem5di 

Jinou formou možné elektronické komunikace je použití elektronické pošty (e-mail). Zadavatel doporučuje při 

použití této formy komunikace vždy opatřit e-mail (datovou zprávu) platným uznávaným elektronickým podpisem. 

E-mail zástupce zadavatele pro účely komunikace k této veřejné zakázce je: verejne.zakazky@inps.cz 

 

 

 

 

 

V Kroměříži 12.02.2020 Ing. Michal Horák 

 jednatel společnosti 

 pověřené výkonem zadavatelských činností
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