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SMLOUVA O DÍLO č. …………… 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1. Objednatel:  

Město Nalžovské Hory  
se sídlem:  Nalžovské Hory 104, 341 01 Nalžovské Hory 
IČ:  00255866 
DIČ:  CZ00255866 
zastoupený:   
Richardem Löblem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 4021351/0100 
telefon: 376 396 142 
e-mail: meu@nalzovskehory.cz 

 dále jen objednatel 
  

I.2.  Zhotovitel:  

………………………………….. 
se sídlem:  ………………………………. 
spisová značka: ……………………………………………. 
IČ:  ………………………. 
DIČ:  …………………….. 
zastoupený:   
…………………………… 
bankovní spojení: ……………………………. 
číslo účtu: …………………………………….. 
telefon: ……………………………………….. 
e-mail: ……………………………………….. 

 dále jen zhotovitel 

I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:   
…………………………………………………………..                   
 

 za objednatele:  
Richard Löbl – ve věcech smluvních (tel.: 723 884 371) 
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II. Předmět plnění 

II.1.  Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„Oprava havarijního stavu vodovodu v Nalžovských 
Horách“ 

   

II.2.   Stavba bude provedena na pozemku 1854/2 k.ú. Nalžovské Hory. Dílo bude 
provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací 
a platnými technickými normami ČSN.  

II.4.  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

III. Změny díla 

III.1.  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení 
cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena 
díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových 
cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem 
navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a to 
v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

IV. Doba plnění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

 zahájení:    03/2019 

 ukončení:   09/2019 

 vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla 

 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

IV.2 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací 
pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

V. Cena díla 

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 
 
Cena za dílo celkem bez DPH                                                                 ……………… Kč 

DPH21%                                                                                                ………………… Kč 

Cena za dílo celkem včetně 21% DPH                                                   ……………… Kč 
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 DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě.  

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno (přičemž v případě 
rozdílných cen bude použita cena nižší) a to v cenové úrovni platné v době realizace 
víceprací. 

 

VI. Fakturace a plnění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur - daňových 
dokladů vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu - daňový doklad vystaví zhotovitel 1x 
měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu - daňový doklad vzniká podpisem zjišťovacího 
protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a dále schválením tohoto zjišťovacího 
protokolu pověřeným zástupcem objednatele. Splatnost dílčích faktur - daňových dokladů 
je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).  

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu - daňový doklad odmítnout a požadovat opravu fakturované 
částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené 
práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 

VI.4 Konečnou fakturu - daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo 
vystavit konečnou fakturu - daňový doklad  vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího 
protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího 
protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury - daňového 
dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu - daňový doklad v případě, kdy faktura vykazuje formální 
nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
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zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost 
je povinen uvést do stavebního deníku. 

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VII. Provádění díla 

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební 
deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným 
objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského 
dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do 
deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně. 

VII.6 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické 
a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy. 

VII.7 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude 
opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. 
vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště. 

VII.8 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu 
realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo 
subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. 

VII.9 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen 
zajistit zhotovitel. 

VII.10 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel. 
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VII.11 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 
převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se 
pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. 
Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-
li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude 
hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.3 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: 

 36 měsíců na stavební část díla 

 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.  

 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy. 

IX.2 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby 
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním vad (dle ustanovení IX.9. této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. 
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IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, 
jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie 
(neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání 
díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

 

X. Smluvní pokuty 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.   

X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.   

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li 
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prodlení objednatele se zaplacením) zvlášť zhotovitelem objednateli účtován 
(nárokován).     

X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou 
vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad ze strany 
zhotovitele.   

X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu.   

X.6 Všechny výše sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení vyúčtování smluvní pokuty. 

X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.9. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

X.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované 

 zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 14 kalendářních dnů  

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení 

 z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků. 

u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

X.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud: 

 objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak 
teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě 
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X.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

X.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny 
řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této 
smlouvy. 

X.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty. 

XII.2  Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem.  

XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Nalžovských Horách dne   V ………………. dne  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

Richad Löbl 
Starosta města 

 
  

 



Příloha č. 1 
 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 
Akce : „Oprava havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách“ 
 
 
Identifikační údaje uchazeče: 
 
Obchodní jméno :    
   
Sídlo : 
 
Adresa pro doručování :  
 
IČ :   
 
DIČ :   
 
Bankovní spojení :   
 
Číslo účtu :   
 
Zastoupen : ve věcech smluvních: 
 
                                       ve věcech technických:  
 
Kontaktní spojení : tel: 
  
 e-mail:  
Nabídková cena: 
      

Nabídková cena bez DPH (v Kč)  

DPH 21% (v Kč)  

Nabídková cena vč. DPH (v Kč)  

 
 
 
V …………….  dne …….. 
 

……………………………………………………….. 
Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 



 
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

 

Dodavatel (uchazeč):  

obchodní firma/název/jméno a příjmení:  

IČ: 

DIČ:  

adresa sídla/místa bydliště:  

 

který je uchazečem o  veřejnou zakázku „Oprava havarijního stavu vodovodu v 

Nalžovských Horách“ čestně a pravdivě prohlašuje, že  

 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo 

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží,  

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek,  

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 

 

 

 

V …………….. dne ……………… 

 

…………………..……………………… 

Podpis osoby oprávněné jednat za 

uchazeče 

 



Stavba:

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Zadavatel Město Nalžovské Hory IČO: 00255866

Nalžovské Hory 104/I DIČ: CZ00255866

341 01 Nalžovské Hory

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Oprava havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách

Oprava havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách

Oprava havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

4 HSV 0,00

5 HSV 0,00

8 HSV 0,00

9 HSV 0,00

99 HSV 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Ostatní náklady

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



 

Oprava  havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách 
 

 

VÝZVA ZÁJEMCŮM 

K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Město Nalžovské Hory 
Nalžovské Hory 104/I 

341 01 Nalžovské Hory 
IČ:00255866 

v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 

činí tuto 
 

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
 

A. Preambule 

Město Nalžovské Hory jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, zahajuje touto výzvou výběrové řízení směřující k uzavření smlouvy, 
jejímž předmětem realizace akce „Nalžovské Hory – oprava havarijního stavu vodovodu“.  

S ohledem na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Město 
Nalžovské Hory povinno veřejnou zakázku malého rozsahu zadat v zadávacím řízení. Toto 
výběrové řízení tak není zadávacím řízením upraveným ve druhé a následujících částech 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.   

Zadavatel touto výzvou stanoví zadávací podmínky, kvalifikační požadavky a postup 
posuzování kvalifikace zájemců a posuzování a hodnocení jejich nabídek.  

Zadavatel touto výzvou vyzývá zájemce, aby se ucházeli o uzavření smlouvy podáním nabídky 
na plnění předmětu této smlouvy a prokázáním splnění kvalifikace, vše za podmínek dále 
stanovených. 

Zadavatel uzavře s vybraným zájemcem písemnou smlouvu.    

 

B. Identifikační údaje veřejného zadavatele: 

 
Město Nalžovské Hory 
Sídlo:    Nalžovské Hory 104/I, 341 01 Nalžovské Hory 
Zastoupené:   Richardem Löblem, starostou města 
IČ:    00255866 
DIČ:   CZ00255866 
Bankovní spojení: Komerční banka 
Číslo účtu:  4021351/0100 
E-mail:   meu@nalzovskehory.cz 

mailto:meu@nalzovskehory.cz


 
Datová schránka: hhubrtf 
Telefon:  376 396 142 
 
Kontaktní osoba: Richard Löbl 
Tel:   723 884 371 
E-mail:   starosta@nalzovskehory.cz 
 
 
C. Název výběrového řízení:    

" Oprava havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách" 

 

D. Popis služby poskytované zájemcem: 

 
1.1. Stručný textový popis veřejné zakázky 
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu. Stávající potrubí Li DN 100 bude 
vyměněno za potrubí PE DN 100 v délce 190 m. Současně budou přepojeny stávající přípojky. 
   
1.2 Termín plnění 

Předpoklad zahájení 03/2019, předpoklad dokončení 09/2019. Uchazeč může 
předpokládanou dobu plnění zkrátit. 
 
1.3 Místo plnění / realizace 

Místem plnění je Město Nalžovské Hory. 

 
 
E. Podklady pro zpracování nabídkové ceny 
 
1.1. Podklady, projektová dokumentace 

Dokumentace současného stavu a veškeré podkladové materiály dle požadavků a podmínek 
zadavatele jsou k dispozici v sídle zadavatele, kontaktní osoba Richard Löbl. 
 
1.2 Lhůta pro informace k podkladům 

Informace k zadávací dokumentaci může uchazeč požadovat po zadavateli prostřednictvím 
kontaktních osob nejpozději do 24.9.2018 
 
F. Lhůta pro podání nabídek 
 
1.1. Datum a hodina pro podání nabídek 

Nabídky podávejte nejpozději do 26.9.2018 do 14,00 hodin. 
 
1.2 Adresa pro podání (doručení) nabídek 

Město Nalžovské Hory, Nalžovské Hory 104/I, 341 01 Nalžovské Hory. 
 
 

mailto:starosta@nalzovskehory.cz


1.3. Jiné upřesňující údaje 

Nabídky může uchazeč doručit po celou dobu pro podání nabídky v pracovní dny Po-Pá od 
08:00 hod. do 15:00 na adrese pro podání. 

Nabídka bude podána v obálce (elektronické podání nabídky je nepřípustné), na obálce bude 
uvedena adresa uchazeče s IČ, na níž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení 
nabídky pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, dále bude na uzavření opatřena razítkem 
uchazeče a podpisem statutárního zástupce případně pověřeného zástupce a zřetelně 
označena nápisem „Oprava havarijního stavu v Nalžovských Horách vodovodu – 
NEOTVÍRAT“ 
 
 
G. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 
Doklady, jimiž zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií: 
 

- Základní kvalifikační předpoklady – uchazeč předloží: 
o Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné 

základní kvalifikační předpoklady, konkrétně pak ty, které jsou shodně 

vyjmenovány v ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
- Profesní kvalifikační předpoklady – uchazeč předloží: 

o Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. (prostá kopie) 

Doklady prokazující splnění kvalifikace se doručují zadavateli ve lhůtě stanovené pro 
podání nabídek. 

 
H. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH nepřekročí 800 000,- Kč (slovy: osmsettisíc 
set tisíc korun českých). Předpokládaná hodnota zakázky představuje nejvyšší přípustnou 
nabídkovou cenu. 
 
I. Kritéria hodnocení 
 
Základním a jediným kritériem pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší 
nabídková cena.  
 
J. Otevírání obálek s nabídkami 
 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele a je pro uchazeče neveřejné. 
 
K. Přípustnost variantní nabídky a požadavky na variantní řešení 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani variantní nabídku. 
 
L. Podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky 
 
1.1 Způsob zpracování nabídky 



Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém 
jazyce. Uchazeč může podat jen jednu nabídku. Nabídka bude opatřena razítkem a podpisem 
uchazeče, resp. uchazečem pověřenou osobou. 
 

Nabídka bude obsahovat následující části: 

▪ krycí list nabídky (název a přesná adresa zájemce, jeho IČ a DIČ, kontaktní osoby s kontaktními 
údaji) – viz příloha č. 1 

▪ doklad k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů – viz. příloha č. 2 
▪ doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
▪ podepsaný návrh smlouvy o dílo – viz. příloha č.3 

 
1.2 Způsob zpracování nabídkové ceny 

Na základě předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací dokumentaci, uchazeč 
stanoví nabídkovou cenu. 
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě: 
Celkem cena bez DPH   ,- Kč 
Samostatně 21% DPH   ,- Kč 
Celkem cena včetně DPH  ,- Kč 
 
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací 
dokumentací včetně místa realizace stavby. Nedostatečná informovanost, mylné chápání 
zadávacích podkladů vč. technických podmínek nebude předmětem navýšení ceny. 
 
M. Platnost nabídek 
 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázání po dobu 30 dnů. V této době zadavatel rozhodne o 
výběru nejvhodnější nabídky. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro 
podání nabídky. 
 
N. Závěrečná ustanovení 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo 

- odvolat tuto výzvu do dne stanoveného touto výzvou pro podání nabídek, 
- změnit nebo doplnit podmínky této výzvy nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek,  
- neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě podání nabídek, 

a odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence, 
- odmítnout všechny podané nabídky, 
- zrušit výběrové řízení této veřejné zakázky bez udání důvodu, nejpozději do uzavření 

smlouvy s vybraným uchazečem, nevracet podané nabídky a nepřipouštět variantní 
řešení, 

- požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené 
v nabídkách a jednat s uchazečem o smluvních podmínkách,   

- vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy, 
- oznámit nejvhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyloučena, 
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídek, 
- nevracet uchazečům podané nabídky, 



- upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy 
s vybraným uchazečem. 

 
V Nalžovských Horách dne 11.9.2018 
 
         Richard Löbl 
             Starosta města Nalžovské Hory 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  




