
  

    Městský úřad Strakonice 

Město Strakonice 
odbor kancelář tajemníka 

 
Naše značka: Vyřizuje: Datum: 
 Ing. Rudolf Ulč 4.5.2015 

 
 
 

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu 

„Optická metropolitní sí ť Strakonice“ 
 

 
 
Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice výzvu k podání nabídky malého rozsahu na 
realizaci akce: 

„Optická metropolitní sí ť Strakonice“ 
 
 
1. Zadavatel zakázky 

 

Město Strakonice 
sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
zastoupené: starostou města  Mgr. Břetislavem Hrdličkou 
IČ 00251810, DIČ CZ00251810 
 
bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Strakonice č.ú. 1768038/0300 
tel: 383 700 111 
fax: 383 324 535 
 
kontaktní osoba  
ve věcech organizačních:  
Ing. Bc. Stanislav Štěpánek, tel.: 383700112, stanislav.stepanek@mu-st.cz 
ve věcech technických:    
Ing. Miroslav Ině, tel.: 383700216, miroslav.ine@mu-st.cz 
 

2. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky/ 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování propojení optickou sítí objektů Městské 



  

kulturní středisko dům kultury, Mírová 831, ZŠ Strakonice Krále Jiřího z Poděbrad 882, ZŠ 
F.L.Čelakovského budova Chelčického ulice, Šmidingerova knihovna pobočka za parkem, 
Husova 380, Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Krále Jiřího z Poděbrad 772, Policie 
ČR, Plánkova 629, propojení na stávající vedení optického kabelu do budov Smetanova 533 a 
MŠ U Parku, Plánkova 353 a jejich připojení na optickou metropolitní síť Města Strakonice 
při využití již položených trubek HDPE40 dle dokumentace uvedené v příloze této výzvy. Do 
chrániček se zatáhnou optické kabely a ukončí konektory v optických rozvaděčích. Součástí 
zakázky nejsou žádné aktivní prvky optické sítě.  
 
3. Doba a místo plnění zakázky 
 
Předpoklad zahájení – neprodleně po doručení objednávky 
Ukončení – nejpozději do 31.8.2015 
 
Místo plnění: město Strakonice 
 
4. Podmínky účasti v soutěži o zakázku 
 
4.1 Ekonomické a finanční kvalifika ční předpoklady 
 
Dodavatel splní ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, pokud prokáže: 
a) existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s limitem 

pojistného plnění ve výši minimálně 1 milion Kč. 
b) dosažení celkového obratu uchazeče v každém z posledních tří ukončených účetních 

období ve výši alespoň 1 milion Kč ročně. Jestliže uchazeč vznikl později, nebo 
prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, 
dosáhl-li za každé ukončené účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné 
činnosti obratu alespoň 1 milion Kč ročně. 

 
Způsob prokazování splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů: 
Uchazeč prokazuje splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů podle odstavce 4.1 
předložením: 
 
a) kopie pojistné smlouvy, případně předložením kopie potvrzení pojišťovny, případně kopie 

závazného příslibu pojišťovny pojistit uchazeče s limitem požadované částky pojistného 
plnění dle odst. 4.1 a) pro případ plnění předmětu této veřejné zakázky uchazečem.  

 
Originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy, případně potvrzení pojišťovny, případně 
závazného příslibu pojišťovny pojistit uchazeče s limitem požadované částky pojistného 
plnění dle odst. 4.1 a) pro případ plnění předmětu této veřejné zakázky uchazečem, 
předloží uchazeč v případě, že nabídka uchazeče bude vyhodnocena jako nejvhodnější, a 
to před uzavřením Smlouvy o dílo, 

 
b) čestným prohlášením uchazeče [odstavec 4.1 písm. b)], ze kterého je jasně zřejmý také údaj 

o dosaženém obratu uchazeče, 
 
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady  
 
Profesní kvalifikační předpoklady se prokazují v rozsahu § 54 Zákona předložením:  
 



  

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán – ne starší než 90 dnů; 

 
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci;  

 
4.3 Technické kvalifikační předpoklady 
 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 Zákona prokáže dodavatel, který 
předloží: 
 
a) Doklady osvědčující odbornou způsobilost:  
 
Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s technickými předpisy (např. v souladu se 

zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - tzn., že výrobky (prvky pasivní 
infrastruktury) nabízené dodavatelem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle 
českých obecně závazných právních předpisů. 

 
b) Seznam alespoň 3 významných dodávek v oblasti realizace optické infrastruktury 

realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky  
 
Každá z min. tří významných dodávek realizace optické infrastruktury musí být v objemu 

min. 150.000 Kč s DPH.  
 
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle odstavce 4.3 písm. 

b) seznamem významných dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.  
 
Přílohou seznamu musí být: 
(1) osvědčení vydané veřejným zadavatelem a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 

zadavatele, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 
(2) osvědčení vydané jinou osobou a podepsané statutárním orgánem této osoby, pokud byly 

dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 
(3) čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně. 

 
Využije-li uchazeč k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu subdodavatele, připouští 
Zadavatel doložení jednotlivých významných dodávek subdodavatelem uchazeče.  
Bude-li nabídku předkládat více uchazečů společně (společná nabídka), připouští 
Zadavatel doložení jednotlivých významných služeb těmito různými uchazeči.  

 
 
c) Seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky včetně 

jejich zapojení do týmu, s uvedením stručného profesního životopisu.  
 

U každého člena realizačního týmu dodavatel uvede jméno, příjmení, funkci, vzdělání a 
profesní zkušenosti. 
 
Dva členové realizačního týmu musí splňovat alespoň 3 let praxe v oboru budování optické 



  

infrastruktury pro přenos dat a informací. U člena realizačního týmu dodavatel navíc 
předloží osvědčení o odborné kvalifikaci 
 

- svařování optických vláken 
- zafukování kabelů a micro kabelů optických sítí   
- měření v optických sítích 

 
Požadavek dle odst. 4.3 písm. c) uchazeč splní předložením čestného prohlášení uchazeče 
se seznamem členů realizačního týmu, doklady o dosaženém vzdělání příslušného 
zaměření, autorizacemi, certifikáty a profesním životopisem každého člena realizačního 
týmu. V profesním životopise musí být jasně zřejmé údaje prokazující splnění požadavků 
zadavatele. Dále doložení osvědčení o způsobilosti a proškolení uchazeče od dodavatele 
zařízení či vybavení používaných k provádění předmětných činností. 
 

d) Minimální požadavky na použitý materiál dodavatelem pro realizaci díla:  
 

použitý typ optického kabelu musí splňovat parametry dle technické specifikace G 657.A 
 

4.4 Ostatní 
 
Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy. 
 

 

5. Způsob hodnocení nabídek 
 
Jediným hodnotícím kritériem je celková výše nabídkové ceny bez DPH. 
Pořadí nabídek veřejné zakázky bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny bez 
DPH, přičemž jako první nabídka v pořadí bude umístěna nabídka s nejnižší celkovou 
nabídkovou cenou bez DPH. 
 
 

6. Místo a způsob pro podání nabídek 
 
Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem 
uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu MěÚ Strakonice, nebo poštou na 
adresu zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko 
podatelny MěÚ Strakonice s datem a uvedenou hodinou. 
 
Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a 
nápisem: NABÍDKA: “Optická metropolitní síť Strakonice - NEOTVÍRAT“. 
 
7. Lhůta pro podání nabídek 
 
Lhůta končí: 13.5.2015 ve 10.00 hod. 

 
 

8. Výhrady zadavatele 
 

• zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodů a nevrátit žádnému 
z uchazečů podanou nabídku 



  

• zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky 
• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit 

zadání výzvy 
• zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu 
• zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace deklarované uchazeči v nabídce 
• zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění zakázky 
• zadavatel variantní řešení nepřipouští 

 

9. Ostatní podmínky a požadavky 
 
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 
 
Tato výzva k podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na www stránkách města 
Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 

Případné bližší informace lze získat na MěÚ Strakonice, odbor kancelář tajemníka 
Ing.Miroslav Ině, tel. 383-700-216, e-mail: miroslav.ine@mu-st.cz 

 

 

Ing. Stanislav Štěpánek 

vedoucí kanceláře tajemníka 

tel: 383-700-112 

e-mail: stanislav.stepanek@mu-st.cz 

 



  

 

Krycí list nabídky  

 
na veřejnou zakázku na stavební práce :  

„ Optická metropolitní síť Strakonice – II.etapa“ 
 

Údaje o uchazeči  
 
Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Právní forma  

IČ  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 
jednání ve věci nabídky 

 

 

Cenová nabídka  
 
Nabídková cena díla bez DPH  Kč 

DPH   Kč 

Celková cena včetně DPH  Kč 

 
 
 
 
 
V ………………….. dne …………… 

         ………………………………. 
                       jméno a podpis 
          oprávněného zástupce uchazeče 

 
 
 
 



  

 
 

Čestné prohlášení  
 
 
Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:  
 

▪ veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé 
▪ se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací 
▪ si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické 

nejasnosti a že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuje 
 
 
 
 
 
 
 
         
V ………………….. dne …………… 
 
  
 
 
 
        ………………………………. 
                               jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 
 
 


