
Město Strakonice
adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

IĆ 00251810 , DIČ CZ00251810
Tel. 383700111, fax 383700323

http://www.mu-st.cz, email : posta@mu-st.cz

tímto vyzývá k     podání nabídky a prokázání kvalifikace   
a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení

1) Název zakázky

„Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice – III. etapa“

2) Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace  stavebních prací,  které jsou předmětem plnění  této veřejné zakázky,  je tato (viz  Společný slovník pro 
veřejné zakázky CPV):  

 hlavní předmět plnění 45233160-8
 další předměty plnění  34928500-3

77211600-8
37535200-9

3) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem  plnění  veřejné  zakázky  v rámci  tohoto  zadávacího  řízení  je  provedení  a  obstarání  veškerých  prací  a 
zhotovení  děl  nutných  k úplnému  dokončení  a  zprovoznění  stavby  :  „Regenerace  sídliště  1.  Máje, 
Strakonice – III. etapa“,  v rozsahu specifikovaném  projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. 

V     rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude zajištěno zejména   :

- provedení chodníků ze zámkové dlažby
- sadové úpravy
- rekonstrukce veřejného osvětlení
- nový povrch  víceúčelového hřiště
- přemístění a doplnění herních prvků dětských hřišť

Je - li v projektové dokumentaci uveden  název dodavatele nebo výrobku, není to pro nabídku závazné a uchazeč může 
použít jiný výrobek, který vykazuje stejné parametry a splňuje požadavky platných norem.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky :

- Je nutné dodržet omezující podmínky pro provádění díla uvedené v:
-  územní  souhlas  a  územní  souhlas  sloučený  s vydáním  souhlasu  s provedením  ohlášené  stavby  

č.j. MUST/006584/2012/SÚ/nov
-  souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. MUST/006807/2012/SÚ/nov
-  sdělení k ohlášení stavebních úprav č.j. MUST/006196/2012/OD/rod

Podkladem  pro  zpracování  nabídky  je  tato  zadávací  dokumentace,  dále  projektová  dokumentace  zpracovaná  Ing. 
Pavlem Bláhou, zak. č.  04409-4, zpracovaná  v prosinci 2011.

http://vzorova.cz/
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Projektová dokumentace bude vydávána uchazečům v sídle zadavatele zdarma. Vyzvednutí projektové dokumentace je 
nutno domluvit telefonicky minimálně jeden den předem na tel. 383700325, Ing. Jan Blahout.
Rada města Strakonice pod č.  usnesení 1813/2012 ze dne 27.6.2012 souhlasila s možností  přihlášení neomezeného 
počtu  uchazečů  na základě  uveřejnění  výzvy na  www stránkách  města  Strakonice.  Pro  tyto  uchazeče  je  zadávací  
dokumentace  včetně  projektové  dokumentace  k dispozici  v sídle  zadavatele.  Vyzvednutí  zadávací  a  projektové 
dokumentace je nutno domluvit telefonicky minimálně jeden den předem na tel. 383700325, Ing. Jan Blahout.

Možnost přihlášení do soutěže a vyzvednutí zadávací a projektové dokumentace je pouze do 19.7.2012 do 9 hod.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a 
metodik. 

Po podpisu smlouvy budou předány vybranému zhotoviteli 2 paré předmětné projektové dokumentace.

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu 
s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci 
přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem  
uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. 
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

 doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, termínů zahájení a ukončení prací 
bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je v září 2012.
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 30.10.2012.

Místem plnění jsou následující pozemky:
- p.č. 787/1 v k.ú. Strakonice

5) Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kriteriem je nabídková cena bez DPH.

6) Požadavky na prokázání kvalifikace dle   § 53 až   § 56 zákona  

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu :

a) Splnění  základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož 
obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k)  
zákona.

b) K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč doloží:
 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán.
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 

zakázky.
 osvědčení  o autorizaci  dle zák. č.  360/92 Sb. (obor pozemní stavby)  v platném znění osoby odpovědné za 

odborné  vedení  provádění  stavby dle  zákona  č.  183/2006 Sb..  V případě,  že  tato  odpovědná  osoba není 
v pracovněprávním vztahu s uchazečem, bude v rámci nabídky předloženo také závazné prohlášení této osoby 
o budoucí spolupráci s uchazečem na předmětné zakázce. 

 Uchazeč předloží údaje o dodavateli části  „Sadové úpravy“  a doloží  kopii oprávnění k podnikání tohoto 
subdodavatele  - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.

c)    Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
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d)    K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona uchazeč doloží: 
 seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru za  posledních 5 let a osvědčení jednotlivých 

objednatelů o řádném plnění těchto prací s uvedením ceny zakázky, doby, místa plnění a informace zda byly 
práce řádně dokončeny. Alespoň 2 tyto stavby musí být v minimální hodnotě 3 milionů Kč bez DPH  

Uchazeči  mohou  k prokázání  základních  kvalifikačních  předpokladů  dle  §  53  odst.  1  zákona  a  profesních 
kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce. 
Uchazeči  mohou  k prokázání  kvalifikačních  předpokladů  využít  za  podmínek  stanovených  v  §  134  zákona 
certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje 
prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů. 

7) Způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, 
rizik, zisku a finančních vlivů (např.  inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :

- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla a DPH. 

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem 
pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace,  její veškeré přílohy a projektová dokumentace.

V případě,  že  uchazeč  zjistí  absenci  některých  položek  či  nesrovnalosti  ve  výkazech  výměr,  případně  v  ostatních 
částech  projektové  nebo  zadávací  dokumentace,  je  oprávněn  požádat  písemně  o  dodatečné  informace  k zadávací 
dokumentaci.

8) Místo pro podávání nabídky, doba v     níž lze nabídky podat a místo a termín  
     otevírání obálek

Nabídky  mohou  uchazeči  doručit  na  adresu  Městský  úřad  Strakonice,  majetkový  odbor,  Velké  náměstí  2, 
386 21 Strakonice.

Nabídky musí být  doručeny zadavateli  do  19.7.2012 do 9 hod. V případě doručení  nabídky poštou je za okamžik 
převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání  obálek s nabídkami se uskuteční dne  20.7.2012 ve 9 hod. na adrese Město Strakonice,  ve velké zasedací 
místnosti. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

9) Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 60 kalendářních dnů. 

10) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Prohlídka staveniště není nutná. Místo je stále volně přístupné.
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11) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena 
proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude 
opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 2 originálech, 
vytištěna nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :

 Krycí list nabídky 
 Obsah nabídky
 Prokázání  kvalifikace 
 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
 Cenová nabídka
 Případné další přílohy a doplnění nabídky
 Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona 137/2006 Sb.

 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů  a vázanosti obsahem nabídky  (v tomto oddílu nabídky bude formulář 
„Čestné  prohlášení  o  pravdivosti  údajů  a  vázanosti  obsahem  nabídky“,  který   je  přílohou  zadávací 
dokumentace). 

Nabídky musí být  podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně 
označených „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice – III. etapa, neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále 
uvedena adresa uchazeče.              

12) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny :
 Změní se daňové předpisy.

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení 
než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle 
podmínek čl. 3 zadávací dokumentace.

13) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :

 podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěže
 zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy 
 nevracet uchazečům podané nabídky
 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

Ve Strakonicích dne 2.7.2012

             Ing. Jana Narovcová
        vedoucí majetkového odboru

Přílohy : 

Formuláře: Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
vzorová podoba smlouvy o dílo
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Způsob zveřejnění výzvy : vyvěšeno na úřední desce a www stránkách města Strakonice
Datum zveřejnění : 
Datum sejmutí : 

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Jako  uchazeč  o  veřejnou  zakázku  čestně  prohlašuji,  že  veškeré  informace  uváděné  a 
obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou 
dobu běhu zadávací lhůty.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
                       jméno a podpis

          oprávněného zástupce uchazeče
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