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OBEC OPLANY 
 

Obecní úřad Oplany 
Oplany 79 

281 63 Kostelec nad Černými lesy 
 

 

 

 

VÝZVA  K  PODÁNÍ  NABÍDKY 
na zakázku 

Výstavba malé vodní nádrže 
„Rybník Woplan“ 

 

 

 

 

1. ZADAVATEL 

 

 

2. DRUH  ZAKÁZKY 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 18 odst.5) a s použitím § 6 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů. 
 
V souladu s § 12 odst.3) zákona č.137/2006 Sb. se jedná o veřejnou zakázku na 
stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 6 000 000 Kč bez daně 
z přidané hodnoty. 
 

3. PŘEDMĚT  ZAKÁZKY 
 

Stavební práce spojené s výstavbou malé vodní nádrže a tůně. Stavba sestává 
z homogenní sypané hráze, vzdouvacího prahu na potoce, zatrubněného náhonu, 
požeráku a odpadního potrubí. Zatopená plocha 0,26 ha, objem vody 3.250 m3.  
Součástí zakázky je souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby : do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 
převzetí Díla. 
 
3.1. MÍSTO  PLNĚNÍ 

Katastrální území Oplany,  rybník a tůň na parc.č.268/2 . Pozemek je ve 
vlastnictví zadavatele. 

 

 

 

 
 

Název : Obec Oplany 
Sídlo : Oplany 79 , 281 63  Kostelec nad Černými lesy 
IČ / DIČ : 00639702  /  CZ 00639702 
Zastoupený  / funkce : Ing.Robert Bárta / starosta obce 
Ve věcech technických : Ing.Robert Bárta 
Telefon / mob : +420 321 693 881  /  +420 602 382 808 
E-mail : obec@oplany.cz 
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3.2. TERMÍN  PLNĚNÍ 
listopad 2016 – červen 2017 

 
3.2. PŘEDPOKLÁDANÁ  HODNOTA  PLNĚNÍ 

1 237 000,- Kč bez DPH 
 
 
4. DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE 
 
4.1. PROHLÍDKA  MÍSTA  PLNĚNÍ 
 Zadavatel umožní na vyžádání zájemce prohlídku místa plnění. 

Termín prohlídky se dohodne prostřednictvím telefonického spojení nebo  
E-mailové korespondence. 
 

4.2. PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE 
Zadavatel umožní na vyžádání zájemce nahlížení do projektové dokumentace 
ve stupni „k územnímu rozhodnutí“ / „ke stavebnímu povolení“ v místě sídla 
zadavatele. Strany se mohou dohodnout na zapůjčení PD. 
Termín nahlížení se dohodne prostřednictvím telefonického spojení nebo  
E-mailové korespondence. 
 
 

5. LHŮTA  A  MÍSTO  PRO  PODÁNÍ  NABÍDEK 
 

Obálky s nabídkou budou označené NABÍDKA – „RYBNÍK WOPLAN“ - 
NEOTVÍRAT .   
Místem podání nabídek je Obecní úřad Oplany, Oplany 79, 281 63 Kostelec nad 
Černými lesy. 
Nabídku může zájemce podat osobně vždy v úředních hodinách : 
pondělí :  15 – 17 h 
středa : 15 – 17 h 
pátek : 17 – 19 h nebo poštou – včasné doručení je rizikem uchazeče. 
Rozhodující je doručení nabídky na místo samé. 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.8.2016 v 19.00 hodin. 

 
 
6. HODNOTÍCÍ  KRITERIA 
 
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH, dle § 78 odst.1, písm.b) a dle § 79 odst.2 
zákona 137/2006 Sb. 
 
7. ZADÁVACÍ  LHŮTA 
 

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů od uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
8. POSOUZENÍ  A  HODNOCENÍ  NABÍDEK 
 
Posouzení a vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise zastupitelstva obce 
Oplany dne 26.8.2016 v 19.00 hodin na adrese zadavatele, OÚ Oplany 79. 
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Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení uveřejní zadavatel na 
svém profilu nejpozději do 5 pracovních dnů od dne vyhodnocení. 
S vybraným uchazečem uzavře zadavatel Smlouvu o dílo. 
 
9. ZPŮSOB  ZPRACOVÁNÍ  NABÍDKOVÉ  CENY 
 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním 
předmětu veřejné zakázky. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé 
plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve 
výkazu výměr. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu 
výměr. Neocenění jakékoliv položky, stejně tak zařazení nebo rozpuštění určitého 
druhu práce pod jinou položku oceněného výkazu výměr, bude mít za následek 
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Oceněný výkaz výměr 
podepsaný osobou oprávněnou či oprávněnou za ní jednat bude součástí nabídky.  
 
10. KVALIFIKAČNÍ  PŘEDPOKLADY 
 
Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže základní kvalifikační 
předpoklady čestným prohlášením a profesní kvalifikační předpoklady výpisem 
z obchodního rejstříku (ne starším 90 dnů) a dokladem o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky (živnostenské oprávnění či licence – Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování, doklady o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5, odst. 3 písm.c) zákona 
č.360/1992 Sb. – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. 
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je v samostatné 
příloze zadávací dokumentace. 
 
 
11. DALŠÍ  PODMÍNKY  ZADAVATELE 
 

• Zadavatel požaduje prokázaní realizace alespoň jednoho obdobného 
stavebního díla v období let 2012 – 2015 s finančním objemem minimálně 
v hodnotě této veřejné zakázky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu do 
uzavření smlouvy o dílo. 

• Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí ve výběrovém 
řízení 

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení 
• Zadavatel vyloučí zájemce, jehož nabídka neobsahuje všechny požadované 

náležitosti a doklady 
• Tato výzva spolu s přílohami je zároveň zadávací dokumentací 
• Zadavatel požaduje aby nabídka byla zpracována v českém jazyce 

 
Přílohy : 

• č.1 - Krycí list nabídky 
• č.2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
• Výkaz výměr (CD) 

 
 
V Oplanech, 11.8.2016      Ing.Robert Bárta 
               starosta obce Oplany 


