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DOPORUČENĚ  

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU V MZe 

 

Název programu:  MZe 

Název projektu:  Rekonstrukce vodní nádrže v obci Veliká Ves 

Název zakázky: Rekonstrukce vodní nádrže v obci Veliká Ves 

Předmět zakázky:  Stavební práce 

 

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale na 

základě výjimky dle § 31. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu. 

U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 

 

 

Název příjemce (zadavatele): Obec Veliká Ves 

 

Sídlo zadavatele:     Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves  

 

IČ příjemce (zadavatele): 43750486 

 

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Mgr. Petr Kovářík, starosta obce 

 

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský 776 637 077, e-mail: 

lapes@tntconsulting.cz 

 

Datum vyhlášení zakázky: 29. 1. 2919 

 

Lhůta a místo pro podání nabídky  

 

- Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 29. 1. 9019 a končí dnem 

13. 2. 2019 v 17:00 hodin 

- Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Veliká Ves, Hlavní 69, 250 70 

Veliká Ves, a to v úředních hodinách zveřejněných na www.velikaves.eu. Nabídku lze 

zaslat též doporučeně poštou (nebo jinou obdobnou přepravní či kurýrní službou) na 

adresu sídla zadavatele Obec Veliká Ves, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves. 

- Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli, tedy 

nikoli datum odeslání. Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas 

nejlépe s několikadenním předstihem. 

 

Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 13. 2. 2019 

v 17:00 hodin. Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Obec Veliká 

Ves, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves. 

 

Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

 

mailto:podatelna@velikaves.eu
mailto:info@velikaves.eu
mailto:lapes@tntconsulting.cz
http://www.velikaves.eu/


Popis předmětu zakázky:  

Předmětem zakázky je rekonstrukce malé vodní nádrže, která je v technicky špatném stavu. 

V rámci realizace akce bude provedeno: odbahnění nádrže, oprava svahů nádrže a dna, oprava 

požeráku a oprava zábradlí. Podrobnější informace naleznete v Zadávací dokumentaci. 

Dotčené pozemky: parc. č. 908/7 a 908/16, k. ú. Veliká Ves u Prahy.  

 

 

Prohlídka místa realizace: 

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa realizace, protože je místo veřejně přístupné 

bez omezení. 

 

Předpokládaná cena zakázky bez DPH:  1 063 975,74 Kč bez DPH 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:  

Prokázání Základní způsobilosti - čestné prohlášení o splnění Základní způsobilosti – vzor 

čestného prohlášení je přílohou ZD. 

 

Prokázání Profesní způsobilosti - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, dokladem o oprávnění k podnikání 

podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč doloží kopii dokladu. 

 

Prokázání Technické kvalifikace – uchazeč prokáže doložením seznamu dodávek, které jsou 

obdobného charakteru, jako plnění dle této zakázky, provedených dodavatelem za posledních 

pět let. Seznam musí zahrnovat cenu, popis plnění, dobu a místo provádění stavebních prací. 

Minimální počet zakázek obdobného charakteru je jedna v minimální výši 0,5 mil. Kč 

bez DPH. Zadavatel za zakázky obdobného charakteru považuje zakázky na výstavbu, nebo 

rekonstrukci rybníků, nádrží, nebo dalších vodohospodářských děl (ČOV, kanalizace, vodovod). 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou dále podrobně definovány v zadávací dokumentaci. 

 

Hodnotící kritéria: 

Jediným hodnotícím kritériem při splnění všech dalších požadavků je výše celkové nabídkové 

ceny v Kč bez DPH (nejnižší nabídková cena). V případě rovnosti nabídkových cen u více 

nabídek rozhodne o vítězné nabídce los. Účastníci, jejichž nabídky dosáhnou rovnosti v 

nabídkových cenách, budou oprávněni se tohoto losování zúčastnit. Zadavatel odešle těmto 

účastníkům alespoň dva pracovní dny přede dnem konání losování informace o čase a místu 

konání losování.  

 

 

Další podmínky plnění zakázky:  

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Další podmínky plnění zakázky 

jsou definovány v zadávací dokumentaci. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodu. 

 

Informace k zadávací dokumentaci: 

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a všech příloh je v elektronické formě 

ke stažení na úřední desce obce: https://www.velikaves.eu/uredni-deska. Na vyžádání bude 

https://www.velikaves.eu/uredni-deska


Žadateli zaslána zadávací dokumentace v elektronické podobě e-mailem. Písemné žádosti je 

možné zasílat e-mailem na adresu: lapes@tntconsulting.cz 

29. 1. 2019

Podpis zadavatele: ………………………….. 

Vyvěšeno na úřední desce: 29. 1. 2019
Jméno a podpis: Mgr. Petr Kovářík
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