
Město Strakonice
Městský úřad Strakonice
Odbor majetkový
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUST/051840/2022/MAJ/Zde
Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Petr Zdeněk
Telefon: 383 700 325
E-mail: petr.zdenek@mu-st.cz

Datum: 05.12.2022
Vypraveno: 06.12.2022

Výzva k podání nabídky  na realizaci veřejné zakázky  malého rozsahu na služby:

Projekt „Cyklostezka Strakonice - Pracejovice včetně lávky přes
řeku Otavu“

Město  Strakonice  jako  zadavatel,  vyhlašuje  v souladu  s  Pravidly  pro  zadávání  veřejných  zakázek
v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č.  205/2022 ze dne
30.11.2022  výzvu  k podání  nabídky  malého rozsahu  na  projektové práce:  „Cyklostezka  Strakonice  -
Pracejovice včetně lávky přes řeku Otavu“

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  technických: Ing. Petr Zdeněk, majetkový odbor MěÚ
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2. Předmět  zakázky /Vymezení plnění zakázky/

Předmětem  zakázky je:
- vypracování  projektu  pro  stavební  povolení  a  pro  provedení   stavby:  „Cyklostezka  Strakonice  -

Pracejovice  včetně  lávky  přes  řeku  Otavu“,  včetně  soupisu  prací,  výkazu  výměr  a  kontrolního
rozpočtu.

- rozsah projektové dokumentace, včetně soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu musí být v souladu
s vyhláškou č.  499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  se  zákonem č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání
veřejných zakázek, a musí odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- součástí projektové dokumentace bude činnost koordinátora BOZP v přípravě stavby dle zákona č.
309/2006 Sb., včetně vyhotovení plánu BOZP pro PD

- zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o stavební povolení 
- ocenění autorského dozoru hodinovou sazbou
- součástí zadávací dokumentace je: Výzva k podání nabídky, Návrh smlouvy o dílo, Příloha č.1 –

trasa budoucí cyklostezky, Příloha č.2 - Vyjádření Povodí Vltavy

Výzva  je  od  07.12.2022  a  po  dobu lhůty  pro  podání  nabídek uveřejněna  na  www  stránkách  města
Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  vypracování
projektu  „Cyklostezka  Strakonice  -  Pracejovice  včetně  lávky  přes  řeku  Otavu“  –  www  adresa:
www.strakonice.eu.

Lhůta pro vyzvednutí podkladů:
Výzva a ostatní části zadávací dokumentace budou dostupné na www adrese: www.strakonice.eu. 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu činí  600.000 Kč bez DPH.

Rozsah a obsah předmětu zakázky:

Předmět této VZ malého rozsahu je specifikován Přílohou č. 1 – trasa budoucí cyklostezky a Přílohou č. 2 -
Vyjádření  Povodí  Vltavy.  Cyklostezka  bude  navržena  s povrchem  z mechanicky  zpevněného  kameniva.
Lávka  bude  tvořena  příhradovou  konstrukcí  ze  železobetonu  nebo  oceli,  případě  kombinací  těchto
konstrukčních materiálů.
Dokumentace  bude  zpracována  dle  Stavebního  zákona  č.  183/2006  Sb.,  v platném  znění. Rozsah
projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb. a vyhlášce č. 169/2016 Sb. 
Projektová dokumentace bude zpracovaná včetně soupisů prací,  výkazů výměr a rozpočtů v členění dle
jednotlivých stavebních objektů a to v grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat vše v 6 -ti
vyhotoveních. Projektová dokumentace bude zpracovaná digitálně ve formátu pdf a dwg. Soupisy prací,
výkazy výměr a rozpočty budou zpracovány ve formátu xls. 
Projektová dokumentace bude zpracována včetně soupisů prací,  výkazů výměr a rozpočtů v členění dle
stavebních  objektů,  a  bude  mimo  jiné  obsahovat  dokladovou  část  s přehledem  jednotlivých   dokladů.
Objednatel vybranému uchazeči poskytne výstup z digitální technické mapy města Strakonice předmětného
území. 

Projektová dokumentace bude zpracována včetně výkazů výměr a rozpočtů minimálně v tomto členění:

- Architektonicko – stavební řešení
- Stavebně konstrukční řešení
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- Požárně bezpečnostní řešení stavby
- Výkaz výměr, kontrolní rozpočet

Součástí zpracování projektové dokumentace je:
- vyřízení  pravomocného  stavebního  povolení  
- identifikace stávajících inženýrských sítí zájmového území stavby. Identifikace inženýrských sítí

zájmového území stavby bude provedeno jejich správci.
- projednání  rozpracované  a  zpracované  projektové  dokumentace  s dotčenými  orgány  státní

správy
- projednání rozpracované projektové dokumentace v konceptu se zadavatelem zakázky městem

Strakonice, majetkovým odborem a příslušnými dotčenými odbory (minimálně 2 projednání)
-   koordinace  s případnými  projektanty  objektů,  které  nejsou  součástí  akce:

„Cyklostezka Strakonice - Pracejovice včetně lávky přes řeku Otavu“, ale jsou případně zajišťovány
samostatnými projekty, případně nezávisle ostatními vlastníky inženýrských sítí.

- součástí projektové dokumentace jsou souvisící případné přeložky inženýrských sítí a demontáže
a zpětné montáže zařízení atd. 

- součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše
uvedené,  ale o kterých uchazeč ví,  nebo podle svých odborných zkušeností  vědět má, že jsou
k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění dle této výzvy bude zhotovený podle podmínek této výzvy   a
podmínek stanovených právními předpisy a ustanoveními státních norem platných v době zhotovení díla.

3. Doba a místo plnění zakázky

Termíny plnění : 
- zahájení : leden 2023

- dílčí termíny dokončení: 
- Zajištění potřebných průzkumů a zaměření stávajícího stavu             do 5 týdnů od podpisu SOD
- Vypracování DSP – abstrakt, návrh k projednání        do 10 týdnů od podpisu SOD 
- Vypracování DSP – čistopis / podání žádosti o SP 
  včetně podrobného položkového rozpočtu                           do 20 týdnů od podpisu SOD
- dokončení : komplexní splnění včetně vyřízení pravomocného stavebního povolení: 

       do 30 týdnů od podpisu SOD

Místo plnění: Strakonice

Prohlídka místa plnění VZ se ze strany objednatele neorganizuje

4. Způsob zpracování nabídky 

4.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů  
Nabídka uchazeče musí obsahovat:
- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán – uchazeč

předloží kopii. 
-  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních  předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu

veřejné  zakázky,  zejména  doklad  prokazující  příslušné  živnostenské  oprávnění  či  licenci  –  uchazeč
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předloží:  kopii  dokladu  o  oprávnění  k podnikání  na  projektování  předmětné  veřejné  zakázky  a  kopii
osvědčení  o autorizaci  dle zákona č.  360/1992 Sb.,  o výkonu povolání  autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
autorizovaný inženýr pro obor: pozemní stavby nebo dopravní stavby a autorizovaný inženýr pro mosty a
inženýrské konstrukce nebo pro statiku a dynamiku staveb

- uchazeč předloží čestným prohlášením reference minimálně 2 projektů ve výši min. 150.000,- Kč bez DPH
za 1 projekt,  za dobu posledních 5 let,  pro stavby obdobného charakteru jako je předmět této veřejné
zakázky malého rozsahu.

4.2.  Čestné prohlášení
Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy, že se seznámil s podmínkami
výzvy a zadávací dokumentací, že si před podáním nabídky vyjasnil případná sporná ustanovení a technické
nejasnosti,  že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuje a že údaje obsažené v nabídce jsou
pravdivé. 

4.3. Cenová nabídka   
Podkladem pro zpracování a ocenění rozsahu prací  je předmět  zakázky. 
V nabídkové ceně musí být zahrnuty  veškeré náklady na zhotovení  díla. 
Nabídková cena za dílo bude uvedena po jednotlivých stavebních objektech a jednotlivých  částech zakázky
(např. stavební část, EI, soupis prací a výkaz  výměr, průzkumy, autorský  dozor  atd.) v české měně a dále v  
členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena díla s DPH.

6. Základní požadavky na obsah smlouvy

Uchazeč (zhotovitel) doplní a podepíše návrh smlouvy,  jež je součástí zadávací dokumentace.

7. 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: „Cyklostezka Strakonice - Pracejovice včetně lávky přes řeku Otavu“. Na obálce bude uvedena
adresa uchazeče.  

8. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta končí: 19.12.2022 v 10:00 hodin

 
9. Výhrady zadavatele
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-  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

10. Ostatní podmínky a požadavky

- uchazeč bude akceptovat  požadavky stanovené ve výzvě a v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou
výzvy

- dílo bude provedeno dle platných příslušných ČSN, které se stanovují jako závazná
- uchazeč  bude konzultovat  projekt v rozpracovanosti  se  zadavatelem
- kompletní nabídka bude datována a opatřena podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka, a to vše

k celému  rozsahu předložené  nabídky (potvrzení  rekapitulace  nabídky)
- písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce
- pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena
- hodnoceny budou pouze nabídky úplné

Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na www. stránkách města Strakonice za
účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.

Vyzvednutí podkladů:
Výzva a ostatní přílohy budou dostupné na www adrese: www.strakonice.eu.

…………………………..
Ing. Jana Narovcová , v. r.               otisk úředního razítka
vedoucí odboru
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