Ing. Rostislav Mareš – PRESCIA s.r.o.
Sídlo: Krásova 542/34, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Telefon: +420 722 091 410
Email: projekty@rostislavmares.com
IČ: 14202719

Adresát: dle schváleného rozdělovníku
Způsob doručení: prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu Městyse Ročov

Vyřizuje: Ing. Rostislav Mareš, tel. 722091410
Ročov 18. 7. 2022

Věc: Výběrové řízení – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce

Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k.ú. Horní
Ročov – příprava a úprava ploch
Vážení přátelé,
Městys Ročov, zastoupený smluvním zástupcem, kterým je společnost Ing. Rostislav Mareš – PRESCIA
s.r.o., jejímž jménem jedná Ing. Rostislav Mareš, prokurista společnosti, vyhlašuje výběrové řízení na
výběr zhotovitele stavebních prací a dodávek v rozsahu veřejné zakázky „Víceúčelové sportovní hřiště
na pozemku č. parc. 86/5 v k.ú. Horní Ročov – příprava a úprava ploch“, a zároveň Vás vyzývá k podání
nabídky na provedení této veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na stavební práce bez daně z přidané hodnoty
nepřesahuje 1,5 mil. Kč bez DPH. Tato skutečnost neznamená, že nabídky s vyšší nabídkovou cenou,
než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, nebudou v tomto výběrovém řízení hodnoceny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku na stavební práce v hodnotě nepřesahující 6 mil. Kč bez DPH,
nebudou pro vyhlášení, průběh a ukončení tohoto výběrového řízení v souladu s § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) použita ustanovení ZZVZ, s výjimkou § 6
ZZVZ a ustanovení, na která se přímo odkazuje tato výzva.
Pro toto výběrové řízení platí dokument „PRAVIDLA MĚSTYSE ROČOV O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK“, ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva městyse Ročov č. ZM 29/2020 ze dne
9.9.2020. Veškeré podmínky, obsažené ve zmíněném dokumentu, jsou plně zapracovány zadavatelem
do textu této výzvy a ostatních částí zadávací dokumentace. Pro zpracování nabídky v tomto
výběrovém řízení proto není potřebné, aby se dodavatel seznamoval s konkrétním zněním zmíněného
dokumentu a tento dokument proto není součástí zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
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I. Informace o předmětu zadávané zakázky
Předmětem výběrového řízení je výběr nejvhodnější nabídky na provedení stavebních prací v rámci
veřejné zakázky „Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k.ú. Horní Ročov“,
v rozsahu přípravy asfaltobetonového povrchu hřiště a úpravy okolí hřiště dle projektové
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace a v rozsahu slepého rozpočtu, který je součástí
zadávací dokumentace.
Ostatní práce a dodávky, obsažené v projektové dokumentací, nejsou součástí této veřejné zakázky
a budou buď realizovány v rámci souběžně zadávané veřejné zakázky „Víceúčelové sportovní hřiště na
pozemku č. parc. 86/5 v k.ú. Horní Ročov – sportovní povrch, oplocení a vybavení hřiště“, nebo
svépomocí zadavatele, případně – pokud nebudou nezbytné pro realizaci celé akce – budou z projektu
vyřazeny.
Podkladem pro zpracování nabídky v tomto výběrovém řízení jsou následující dokumenty, které jsou
přílohou a nedílnou součástí této výzvy:
- projektová dokumentace pro VŘ, zpracovaná firmou Ing. Rostislav Mareš ve stupni pro vydání
společného povolení, zakázkové číslo 02012018, datum vydání 01/2019 (v elektronické podobě jako
složka
formátu
.rar(zip)
s názvem
„PD
pro
VŘ“),
prostřednictvím
odkazu:
https://www.uschovna.cz/zasilka/AJ4PFEDRL9EAAK5I-U6A/
či
na
doptání
na
e-mailu:
projekty@rostislavmares.com.
- slepý rozpočet pro výběrové řízení ve formátu MS EXCEL.

Identifikační údaje zadavatele
Název: Městys Ročov
Sídlo: Ročov 121, 439 67 Ročov
IČ: 00265446
Zástupce: Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta
V rozsahu odpovídajícím přiměřeně ustanovení § 43 ZZVZ je smluvním zástupcem zadavatele v tomto
výběrovém řízení Ing. Rostislav Mareš, bytem Fügnerova 1358, 440 01 Louny, telefon 722091410, email projekty@rostislavmares.com. Oprávnění uvedeného zástupce zadavatele nezahrnuje zmocnění
k provedení výběru dodavatele (zhotovitele zakázky), k vyloučení účastníka výběrového řízení a ke
zrušení výběrového řízení, kteréžto úkony jsou vyhrazeny zadavateli samotnému.
II. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří
- text této výzvy,
- projektová dokumentace pro VŘ, zpracovaná firmou Ing. Rostislav Mareš ve stupni pro vydání
společného povolení, zakázkové číslo 02012018, datum vydání 01/2019 (v elektronické podobě jako
složka
formátu
.rar(zip)
s názvem
„PD
pro
VŘ“),
prostřednictvím
odkazu:
https://www.uschovna.cz/zasilka/AJ4PFEDRL9EAAK5I-U6A/
či
na
doptání
na
e-mailu:
projekty@rostislavmares.com.
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- slepý rozpočet pro výběrové řízení ve formátu MS EXCEL.
Celá zadávací dokumentace je poskytována dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, výhradně
v elektronické formě, a to prostřednictvím datové schránky Městyse Ročov, nemá-li dodavatel datovou
schránku, pak prostřednictvím e-mailu.
Zadavatel poskytne text výzvy i celou zadávací dokumentaci a umožní podání nabídky i těm
dodavatelům, kteří o to projeví zájem na základě zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce
nebo na webových stránkách zadavatele, a to na základě požadavku, uplatněného e-mailem vůči
smluvnímu zástupci zadavatele Ing. Rostislavu Marešovi na e-mailovou adresu
projekty@rostislavmares.com.
Zadavatel předpokládá, že dodavatel provede v rámci zpracování své nabídky prohlídku místa stavby
a seznámí se se všemi místními podmínkami a současným stavem, přičemž veškeré tyto podmínky
a skutečnosti zahrne do své nabídkové ceny a zohlední je ve své nabídce.
Dodavatel může požádat o poskytnutí doplňujících informací nebo vysvětlení prostřednictvím e-mailu
či telefonicky zástupce zadavatele v tomto výběrovém řízení Ing. Rostislava Mareše, telefon
722091410, e-mail projekty@rostislavmares.com, nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným
termínem podání nabídek. Tyto informace mu pak budou poskytnuty do 3 dnů ode dne vznesení
žádosti.
Dodavatel může požádat o uskutečnění prohlídky za účasti výše uvedeného zástupce zadavatele – pro
tento případ platí, že o provedení prohlídky musí dodavatel požádat nejpozději 5 kalendářních dnů
před stanoveným termínem podání nabídek a prohlídka za účasti zástupce zadavatele bude
uskutečněna nejpozději v den předcházející dni ukončení lhůty pro podání nabídek.
Před předáním dokončeného díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje odkazy na konkrétní typy výrobků či zařízení nebo na obchodní
jména nebo značky výrobců, umožní zadavatel dodání obdobných výrobků shodných nebo lepších
parametrů i od jiných výrobců.

III. Další požadavky na způsob zpracování nabídky včetně nabídkové ceny
Nabídky se předkládají výhradně v listinné podobě, nikoliv elektronicky. Nabídky se předkládají
v českém jazyce. Cenové údaje se v nabídce uvádějí v českých korunách.
Nabídka musí mít následující obsah.
1) Identifikační a kontaktní údaje dodavatele. Součástí těchto údajů jsou kompletní identifikační údaje
firmy dodavatele, kontaktní spojení na statutární zástupce dodavatele a e-mailovou adresu určenou
pro komunikaci dodavatele se zadavatelem.
2) Doklady prokazující splnění kvalifikačních a technických předpokladů dodavatele, tj.
- výpis z obchodního rejstříku dodavatele (je-li v něm dodavatel zapsán),
- výpis ze živnostenského rejstříku dodavatele, s uvedením živnosti odpovídající předmětu plnění této
veřejné zakázky,
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a to obojí v prosté kopii; zadavatel připouští i předložení neověřených výstupů, získaných
z internetového portálu http://portal.justice.cz/ (obchodní rejstřík) a http://www.rzp.cz/
(živnostenský rejstřík),
- přehled alespoň 3 zakázek, provedených osobně dodavatelem v průběhu předchozích 3 let, jejichž
předmětem bylo u každé zakázky provedení frézování povrchu z asfaltobetonu a pokládka
asfaltobetonových vrstev finišerem v ploše alespoň 700 m2 u každé zakázky, přičemž nepředložení
tohoto přehledu se považuje za nesplnění kvalifikačního předpokladu a je důvodem pro vyřazení
dodavatele z výběrového řízení.
3) Nabídková cena za realizaci zakázky, a to celkem bez DPH, DPH a včetně DPH. Dodavatel předloží
jako součást nabídky rozpis ceny ve formě oceněného slepého rozpočtu, který je dodavatelům
předkládán v příloze této výzvy.
4) Závěrečný list nabídky. Závěrečný list nabídky bude označen datem, jménem, podpisem a razítkem
dodavatele.

IV. Další podmínky
Okamžikem podání nabídky dodavatel potvrzuje, že splňuje technické kvalifikační předpoklady
v rozsahu nezbytném pro provedení zakázky, tj. že má k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků
v profesích odpovídajících předmětu a rozsahu zakázky a že má dostatek technického a materiálního
vybavení pro plnění této zakázky a zároveň že splňuje finanční a ekonomické předpoklady pro realizaci
této zakázky, tj. že neexistují žádné okolnosti, které po finanční a ekonomické stránce mohou
znamenat pro dodavatele závažnou překážku v plnění této zakázky. V pochybnostech je zadavatel
oprávněn si před uzavřením smlouvy o dílo vyžádat od dodavatele relevantní doklady a informace
o splnění výše uvedených předpokladů a v případě, že by pochybnosti nadále důvodně trvaly, neuzavřít
s dodavatelem smlouvu o dílo z důvodu neposkytnutí dostatečné součinnosti dodavatelem a jednat
o uzavření smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí hodnocení nabídek.
Zadavatel požaduje provedení asfaltobetonové plochy nejpozději do 30.4.2023, předání a převzetí
dokončeného díla bez vad a nedodělků do 31.8.2023.
Zadavatel požaduje záruku na provedené dílo jako celek v délce nejméně 60 měsíců ode dne předání
a převzetí hotového díla.
Předložením nabídky dodavatel potvrzuje, že nemá splatné závazky z titulu zákonných odvodů na
sociální a zdravotní pojištění a daní, není na něj podán insolvenční návrh a není v úpadku.
V případě nejasností v podaných nabídkách nebo za účelem upřesnění podaných nabídek je zadavatel
oprávněn dále jednat s dodavateli o podmínkách jimi podaných nabídek před uzavřením smlouvy
o dílo.
Zadavatel nepřipouští v nabídce dodavatele variantní řešení.
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V. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší celková nabídková cena včetně
DPH. U dodavatele, který není plátcem DPH, se hodnotí nabídková cena bez započtení DPH, pokud
tento dodavatel potvrdí platnost této ceny jako ceny konečné i pro případ, že se stane plátcem DPH po
uzavření smlouvy o dílo.
Nabídky nesplňující požadavky uvedené v této výzvě budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posuzování a hodnocení nabídek požádat dodavatele o podání
dodatečných informací a vysvětlení k podané nabídce a jednat s dodavateli o případném doplnění již
podaných nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo předložit vybranému dodavateli vlastní návrh smlouvy
o dílo, který bude vycházet z podmínek tohoto výběrového řízení a z nabídky, podané vybraným
dodavatelem a v případě, že nebude dosaženo dohody na celém textu smlouvy, tuto smlouvu neuzavřít
a jednat o uzavření smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí hodnocení nabídek. Zadavatel si vyhrazuje
právo kdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem toto výběrové řízení zrušit, přičemž
v takovémto případě nevznikají dodavateli žádné nároky vůči zadavateli.
První jednání výběrové komise, spojené s otvíráním obálek s nabídkami a hodnocením nabídek, se
uskuteční dne 8.8.2022 od 17:30 hodin v kanceláři starosty Městyse Ročov, Ročov 121.
Dodavatelé jsou svou nabídkou vázáni nejméně do 30.9.2022. Výsledek hodnocení nabídek bude
sdělen dodavatelům, kteří podali nabídky, písemně (datovou schránkou/e-mailem) nejpozději do
23.8.2022.

VI. Nabídky – lhůta, místo a způsob podání
Nabídky musí být předloženy nejpozději do pondělí 8.8.2022, do 16:00 hodin.
Nabídky doručené po tomto termínu nebo nabídky, které nebudou podány požadovaným způsobem,
nebudou zadavatelem hodnoceny.
Nabídka musí být doručena v listinné podobě (nikoliv v elektronické podobě) osobně nebo
prostřednictvím pošty ve výše uvedené lhůtě na adresu zadavatele, v řádně uzavřené (tj. zalepené
nebo zapečetěné) obálce s označením „Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k.ú.
Horní Ročov – příprava a úprava ploch – nabídka – neotvírat“. Na obálce musí být uvedeno jméno
nebo obchodní firma dodavatele a jeho adresa.
V případě doručení prostřednictvím pošty je pro posouzení okamžiku doručení rozhodující doručení na
adresu zadavatele (tj. podací razítko zadavatele), nikoliv podání zásilky k poštovní přepravě.
Za Městys Ročov

Ing. Rostislav Mareš, smluvní zástupce zadavatele (dle plné moci)
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