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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  

NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 

 
Veřejný zadavatel obec Křečkov (dále také jako „zadavatel“) zadává ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. b) a § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Přístavba ZŠ Křečkov“ (dále jen 
„VZ“), zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen „Výzva“).  

1. Identifikační údaje zadavatele 

 Název: Obec Křečkov 
 Sídlo: Křečkov 58, 290 01 Poděbrady 
 IČ: 00239356 
 Zastoupená: Markétou Jeníkovou, starostkou obce 

2. Osoba zastupující zadavatele podle § 151 ZVZ 

G&T consulting s.r.o. 
sídlo: Československé armády 972, 290 01 Poděbrady 
IČ: 24243361 
e-mail: obchod@dotacni-servis.cz 

  
3. Informace o druhu, předmětu a hodnotě veřejné zakázky 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je přístavba  
 základní školy Křečkov ve Středočeském kraji. Tato akce bude realizována s finančním přispěním 
středočeského kraje. 

 
 Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek veřejné 
 zakázky, tj. v Zadávací dokumentaci, Projektové dokumentaci, Soupisu stavebních prací, 
 dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazném vzoru smlouvy o dílo.  

 
 Kódy CPV: 45214210-5 Výstavba základních škol 

 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 7.400.000,- Kč bez DPH. 

4. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 a násl. ZVZ předložením 
příslušných čestných prohlášení podepsaných osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele, z jejichž obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 
zadavatelem splňuje (§ 62 odst. 3 ZVZ).  
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavatel originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. 

5. Zadávací dokumentace, profil zadavatele 

Zadavatel poskytuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci na profilu zadavatele:  
http://kreckov.profilzadavatele.cz 
Na profilu zadavatele jsou uveřejněny textové části zadávací dokumentace; o netextové části 
zadávací dokumentace, neuveřejněné na profilu zadavatele, lze písemně (včetně e-mailu) požádat 
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u osoby zastupující zadavatele uvedené v čl. 2 této Výzvy. 
Podmínky poskytování zadávací dokumentace dodavatelům se řídí podle ustanovení § 48 ZVZ.  

6. Lhůta a místo pro podání nabídek, zadávací lhůta 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.8. 2016 v 10:00 hodin. 
Nabídku je možné doručit písemnou formou v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu sídla 
osoby zastupující zadavatele buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence 
doporučeně. 
Zadávací lhůta činí 100 dnů a začíná běžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro 
podání nabídek. Ustanovením § 43 ZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 

7. Údaje o hodnotících kritériích 

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria 
ekonomická výhodnost nabídky v souladu s těmito dílčími hodnotícími kritérii: 

1. Celková nabídková cena  váha 80 % 
2. Zkrácení lhůty pro dokončení váha 20 % 

 
 
V Poděbradech 5.8. 2016 
 
 

v. z. Iveta Myšková, v. r.  
zástupce administrátora 

 


