ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Identifikace zadavatele
Obec Rabakov, Rabakov č.p. 30, 294 04
IČ:00509078
DIČ:CZ00509078
Zástupce obce: Mgr. Petr Švorc, starosta
Kontakt: 777 865 203, obec@rabakov.cz
Adresa pro doručování: Obecní úřad Rabakov, Rabakov č.p. 30, 294 04
2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona
č.134/2016 Sb.
Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „ zakázka“):
„Rekonstrukce hřbitovní zdi obecního hřbitova v obci Rabakov“
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce hřbitovní zdi v obci Rabakov.
Technické řešení a rozsah zakázky je stanoven touto zadávací
dokumentací a dále soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří samostatnou
přílohu zadávací dokumentace.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Základní parametry hřbitovní zdi:
a)
−
−
−

severní strana
délka 44,70 m, průměrná výška 1,6 m, šíře 0,33 m
sokl prům. výška 0,33 m
10 sloupků o prům. výšce 2,12 m, půdorys 0,5x0,5m

b) východní strana
− délka 21,25 + 21,70 m (rozděleno bránou), průměrná výška 1,8 m, šíře
0,33 m
− sokl prům. výška 0,50 m
− 12 sloupků včetně rohových o prům. výšce 2,1 m, půdorys 0,5x0,5m
c)
−
−
−

jižní strana
délka 36,8 m, průměrná výška 1,7 m, šíře 0,33 m
sokl prům. výška 0,50 m
9 sloupků o prům. výšce 1,95 m, půdorys 0,5x0,5m
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− částečně podrobena demolici, odstraněna krytina včetně jedné řady
cihel
− nutno dostavět poslední blok zdi a sloupek a řadu cihel pod novou
krytinu
d)
−
−
−

západní strana
délka 50 m, průměrná výška 1,8 m, šíře 0,33 m
sokl prům. výška 0,50 m
12 sloupků včetně rohových o prům. výšce 2,15 m, půdorys 0,5x0,5m

Technické řešení:
A) Dozdění vybouraného zdiva a omítnutí osekaných částí omítky
• bude zahrnovat kompletní dozdění všech vybouraných a poškozených
částí hřbitovní zdi
• bude zahrnovat kompletní nahození omítkou všech osekaných částí
omítek, šliců včetně soklu
• na tyto práce je již obcí nakoupena 1x paleta cementu, 10 t písku,
3x paleta plných cihel, z uvedeného materiálu je již vyzděno cca 0,65
m3 zdiva, uvedený materiál bude využit k dokončení stavby
B) Výměna krytiny zdi
• bude zahrnovat kompletní demontáž zbývající části krytiny
(západní, severní a východní strana)
• vyrovnávací vrchol zdiva pod krytinu
• kompletní dodávka a pokládka nové krytiny do malty – bobrovky
tašky budou pokládány dle následujícího obrázku č. 1
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•
•
•
•

tašky budou pokládány ve třech řadách, taky aby bylo dosaženo
potřebného překryvu zdi
spotřeba základních tašek 2926 ks, půlených tašek (na sloupky) 44 ks
dodávka krytiny bude obsahovat uvedené množství základních a
půlených tašek navýšených o 4% do rezervy
odvoz a odstranění stavební suti

C) Oprava vnější strany fasády zdi
•
•
•
•

broušení zdi (západní a severní strana)
práce budou zahrnovat penetraci omítky
potažení stěn sklovláknitým pletivem do tmelu (použity budou pouze
kvalitní stavební výrobky od společnosti Vertex / Weber / Caparol)
natažení probarvené fasádní omítky tl. 2 mm 2 odstíny (použity budou
pouze kvalitní stavební výrobky od společnosti Baumit / Weber)

D) Oprava vnitřní strany fasády zdi
•
•
•
•

broušení zdi
práce budou zahrnovat penetraci omítky
potažení stěn sklovláknitým pletivem do tmelu (použity budou pouze
kvalitní stavební výrobky od společnosti Vertex / Weber / Caparol)
natažení probarvené fasádní omítky tl. 2 mm 1 odstín (použity budou
pouze kvalitní stavební výrobky od společnosti Baumit / Weber)

Činnosti související s realizací díla:
Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit
veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací zakázky, a to
zejména:
• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
• přizpůsobit průběh a způsob provádění prací a chování pracovníků
skutečnosti, že místem realizace je pietní místo, tj. především postupovat
se zvýšenou opatrností při pohybu v prostoru hřbitova, zajistit zakrytí
okolních hrobů ochranou proti prachu a dalším nečistotám z prováděných
prací, nepouštět hlasitou hudbu, neodkládat věci na hroby apod.;
• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání
a převzetí díla objednatelem;
• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními
předpisy;
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•

zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel
zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x
digitálním vyhotovení.

Elektrickou energii zajistí v nutném rozsahu pro provedení stavby na vlastní
náklady objednavatel z objektu márnice uvnitř hřbitova, kde je na vnější straně zdi
zásuvka 400V, pro převod na 220V si musí zhotovitel zajistit vlastní stavební
rozvaděč. Vodu pro stavbu získá dodavatel z hřbitovní studny. Studna je osazena
ruční pumpou, v případě potřeby si zhotovitel osadí studnu vlastním čerpadlem.
Stavební materiál poskytnutý objednatelem, který je uveden výše v zadávací
dokumentaci (písek, cement, cihly) nebude zahrnut do nabídkové ceny a bude
odečten z fakturace.
3. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění je stanovena na 27.7.2022 v 10:00 hodin. Místo plnění
je veřejně přístupné.
4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Uchazeč předloží nabídku do sídla zadavatele – Obecní úřad Rabakov č.p.
30, 294 04 po telefonické dohodě se starostou obce.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.8.2022 ve 12.00 hod.
Otevírání obálek proběhne dne 10.8.2022 v 16.00 hod na Obecním úřadě
Rabakov a je neveřejné.
5. Podmínky vydávání zadávací dokumentace
Zadávací podmínky je možno stáhnout v elektronické podobě z profilu
zadavatele na následujících portálech:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-rabakov
https://www.rabakov.cz
Předpokládaný termín zahájení plnění a ukončení plnění
Provádění díla bude zahájeno dle smluvně dohodnutého termínu a s ohledem
na klimatické podmínky. Zhotovitel provede dílo nejpozději do konce roku 2023 s tím,
že hrubé dodávky (dostavba vybouraného zdiva, oškrábání a dohození osekaných
částí omítek, demontáž stávající krytiny a pokládka nové krytiny) budou provedeny
do konce roku 2022 a dokončení fasády hřbitovní zdi (penetrace, potažení stěn
sklovláknitým pletivem do tmelu a natažení probarvené fasádní omítky) bude
dokončeno do konce roku 2023. Toto ustanovení nevylučuje kompletní dokončení
stavby do konce roku 2022.
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6. Prokázání kvalifikačních předpokladů
Splněním kvalifikace účastníka zadavatel rozumí prokázání kvalifikačních
předpokladů stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Požadavky na
prokázání kvalifikace účastníka výběrového řízení zadavatel stanovuje v souladu s §
53 odst. 4 ZZVZ.
7.1 Požadavky na kvalifikaci dodavatele
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
A. prokáže základní způsobilost analogicky v rozsahu § 74 ZZVZ,
B. prokáže profesní způsobilost v úrovni požadované zadavatelem analogicky v
rozsahu § 77 ZZVZ.
C. splní technické kvalifikační předpoklady v úrovni požadované zadavatelem
analogicky v rozsahu § 79 ZZVZ.
7.2 Požadavky na způsob prokázání kvalifikace v rámci nabídky
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn
předložit v prosté kopii.
Účastník může analogicky k ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ splnění
kvalifikačních předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení, z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 této zadávací
dokumentace.
Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
Doklady předkládané v nabídce v prosté kopii je zadavatel oprávněn po
dodavateli požadovat v originále před podpisem smlouvy.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z
účasti v zadávacím řízení.
A. Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ
splňuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ,
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba,
musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele. Je-li členem
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statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku dle předchozího
odstavce splňovat:
a. tato právnická osoba,
b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

b)
c)
d)

e)

a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle prvního
odstavce splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu,
b. české právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce
splňovat osoby uvedené ve druhém odstavci a vedoucí pobočky
závodu;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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,
není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž
byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

B. Profesní způsobilost analogicky podle § 77 ZZVZ splňuje dodavatel, který
předloží:
1) Analogicky dle § 77 odst. 1 ZZVZ – výpis z obchodního rejstříku, pokud
je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní
účastník zapsán.
2) Analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – doklad o oprávnění k
podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Vymezení minimální úrovně odpovídající druhu a rozsahu předmětu
plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje profesní způsobilost, pokud je držitelem
živnostenského oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a
odstraňování nebo jiné ve vztahu k předmětu zakázky.
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C. Technické kvalifikační předpoklady analogicky podle § 79 ZZVZ splňuje
dodavatel, který předloží::
Analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ – seznam stavebních prací
poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu
a doby poskytnutí.
Vymezení minimální úrovně odpovídající druhu a rozsahu předmětu plnění
veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5
letech provedl a dokončil min. 1 zakázku v rozsahu předmětu této veřejné
zakázky, tj. pozemní stavby, o jednotlivém finančním rozsahu min. 400 tis.
Kč bez DPH. Dodavatel splní technický kvalifikační předpoklad doložením
minimálně 1 referenčního listu s výše specifikovanou zakázkou v prosté
kopii.
7. Obsah nabídky
• Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče a cenu
• Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů:
a) Čestné prohlášení podle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace
b) Výpis z OR (je-li zhotovitel právnická osoba)
c) Živnostenský list
d) Referenční list
• Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace
• Smlouva o dílo - podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka; smlouva tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace
8. Způsob zpracování nabídky
• Nabídka bude předložena v jednom písemném vyhotovení v českém
jazyce.
• Nabídku předložit v uzavřené a zapečetěné obálce s názvem akce,
názvem zhotovitele a velkým nápisem „ NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ NA STAVBU“.
• Nabídku předložit v jednom provedení v listinné podobě
9.

Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného kritéria – výše
nabídkové ceny. Nabídky budou seřazeny dle výše nabízené ceny od nejnižší po
nejvyšší s tím, že nabídka s nejnižší cenou bude při splnění ostatních podmínek
vybrána jako vítězná.
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10. Smlouva o dílo
Smlouva o dílo (SoD) je součástí těchto zadávacích podmínek a tvoří ji
příloha č. 3. V SoD může zhotovitel doplnit pouze název zhotovitele , cenu za
dílo a podpis. Zásah do ostatních ustanovení smlouvy se považuje za hrubé
porušení zadávacích podmínek a zhotovitele je možno za toto porušení vyloučit.

11. Ostatní podmínky
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření
smlouvy.
• Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně
• Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.
• Případné dotazy ohledně nabídky – Mgr. Petr Švorc, starosta obce,
tel. 777 865 203

12. Přílohy
Příloha č. 1: Čestné prohlášení dodavatele o prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2: Výkaz výměr
Příloha č. 3: Smlouva

V Rabakově dne 18.5.2022

Mgr. Petr Švorc
starosta obce
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