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ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod 
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Č.j.: MEUVB – 2802/2017 

Ve Vyšším Brodě dne 5.5.2017 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU  - pořízení Projektové 

dokumentace cyklostezky Vyšší Brod  

 

Zadavatel Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191 zastoupený  

Mgr. Vladimírou Račákovou, tajemnicí MěÚ (dále jen „zadavatel“), si Vás tímto dovoluje 

vyzvat k podání nabídky v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na službu pořízení 

Projektové dokumentace na cyklostezku Vyšší Brod. 

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“) realizovaná mimo režim tohoto 

zákona a je zadána v souladu s Vnitřní směrnicí  pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu Města Vyšší Brod. 

 

I. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je : 

 Projektová dokumentace  k územní řízení 

 Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby   

 Inženýrská činnost ke všem typům PD 

 Geologický průzkum 

    PD bude vypracována v souladu  s polohopisným  a výškopisným zaměřením terénu  

zpracovaným  dopravně-inženýrskou projekční kanceláří  Zenkl CB s.r.o.  v prosinci 2016. 

 

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení prací je v květnu 2017 se závazným termínem předání PD 

k územnímu řízení do 31.7.2017. 

Místem plnění je  Město Vyšší Brod. 

 

 



III. Požadavky na kvalifikaci (v případě, že zadavatel požaduje splnění kvalifikace) 

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně kvalifikačních předpokladů 

uvedených dále v této výzvě. 

Dodavatel předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Bude-li zadavatel před uzavření smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených 

kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena 

smlouva, povinen je předložit. Nesplnění této povinnosti bude považováno za odmítnutí 

uzavřít smlouvu. 

 

Základní kvalifikační předpoklady 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením: 

 čestného prohlášení, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 

 čestného prohlášení, že uchazeč nemá nedoplatky na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění 

 výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 

případě, že není v obchodním rejstříku zapsán 

Profesní kvalifikační předpoklad 

Dodavatel předloží oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky. 

Technické kvalifikační předpoklady 

 Dodavatel předloží seznam významných zakázek. 

 

IV. Způsob zpracování nabídky a další podmínky 

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky 

zadavatele uvedenými v této výzvě. 

Níže uvedené požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit 

přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou doporučujícího charakteru. 

Dodavatel předloží nabídku v jednom originále.  

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh 

svázána, tak aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka 

nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v 

omyl. 

Nabídku podá dodavatel v uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném 

podle níže uvedeného vzoru: 

 

 

 

 

 



 

[Poštovní adresa dodavatele] 

 

 

 

 

„Projektová dokumentace cyklostezka“ 

 

 

Neotevírat ! 

        Město Vyšší Brod 

Ul. Míru 250 

382 73 Vyšší Brod 

 

V. Hodnotící kritérium a způsob zpracování nabídkové ceny 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena a dodržení 

termínu odevzdání PD pro územní řízení. 

 

Způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s 

touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých. Nabídková cena 

bude dále strukturována jako celková nabídková cena bez DPH. 

 

VI. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky  

Nabídky je možné podávat poštou nebo osobně na adresu:  

Město Vyšší Brod,  Míru 250, 382 73 Vyšší Brod 

Úřední hodiny podatelny: 

pondělí a středa  07,00 – 11,30 hod.  12,00 – 17,00 hod. 

pátek   07,00 - 10,00 hod. 

 

Nabídky je možné podávat nejpozději do 17.5. 2017  do 10.00 hodin. 

 

Kontaktní osoba Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice, tel.: 720 367 636  

e-mail:tajemnik@mestovyssibrod.cz. 

 

 

 

 



VII. Práva zadavatele a ostatní podmínky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.  

Dodavatel, který podal nabídku v řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá 

více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny 

nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit 

nebo doplnit.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje nevracet podané nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel 

vynaloží v souvislosti s podáním nabídky. 

 

Dodatečné informace 

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli 

doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy k 

zadávacím podmínkám musí být zadavateli zaslány písemně (e-mailem, poštou), a to 

kontaktní osobě. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i 

bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se uplatní obdobně. 

 

VIII. Obchodní podmínky 

Uchazeč je povinen do své nabídky předložit závazný návrh smlouvy, který musí být 

podepsán oprávněnou osobou s uvedením jejího jména, příjmení, funkce a obchodní firmy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného znění smlouvy. 

 

IX. Přílohy 

Nedílnou součástí této výzvy je:  

krycí list  nabídky  

polohopisné  a výškopisné zaměření terénu 

 

 

 

        

       Mgr. Vladimíra Račáková 

       tajemnice MěÚ Vyšší Brod 
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