
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („zákon“) 

a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Střední Čechy (dále „pravidla ROP SČ“). 

 

Název veřejné zakázky Rekonstrukce místní komunikace - ulice Hradní, Jesenice 

Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na stavební práce  

Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení 

Limit veřejné zakázky podlimitní veřejná zakázka 

Zahájení zadávacího řízení 3. 7. 2015 

Lhůta pro podání nabídek 20. 7. 2015 v 13.00 

Identifikační údaje zadavatele 

Název Město Jesenice 

IČO/DIČ 00243825 / CZ00243825 

Adresa sídla Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
zadavatele 

Ing. Jan Polák, starosta 

Společnost zastupující zadavatele 

Název Eurovision, a.s. 

IČO 276 91 845 

Adresa sídla Veveří 102, 616 00 Brno 

Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti 

Ing. Jarmila Kubešová, statutární ředitelka 

WWW, telefon http://www.eurovision.cz, +420 539 050 600 

Kontaktní osoba zadávacího řízení 

Kontaktní osoba Alena Holásková 

Telefon +420 539 050 608 

E-mail a.holaskova@eurovision.cz  

 

Zadavatel město Jesenice Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 



Rekonstrukce místní komunikace - ulice Hradní, Jesenice 

 

 
Zadávací dokumentace 2/4 

1. Poskytování zadávací dokumentace 

1.1. Textovou část zadávací dokumentace lze stáhnout na profilu zadavatele na adrese: 

https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00243825/. 

1.2. O poskytnutí kompletní zadávací dokumentace včetně výkresové části je možno požádat na 

e-mailové adrese: a.holaskova@eurovision.cz. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace 

musí obsahovat: identifikační údaje uchazeče, kontakt, e-mailovou adresu, na kterou je možné 

zaslat zadávací dokumentaci a případné dodatečné informace (nutno uvést adresu, kterou 

uchazeč pravidelně kontroluje), text žádosti o zadávací dokumentaci, podpis. 

1.3. Kompletní zadávací dokumentace bude bezodkladně poskytnuta (předána osobně nebo 

předána k doručení poštou) v  elektronické podobě na CD. Vyžádanou zadávací dokumentaci 

si vyzvedne uchazeč osobně na adrese osoby pověřené výkonem zadavatelských činností po 

zaplacení níže uvedené ceny v hotovosti nebo bude zadávací dokumentace zaslána poštou 

na dobírku na adresu uvedenou uchazečem v žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace. 

V případě osobního převzetí zadávací dokumentace si uchazeč domluví termín s osobou 

pověřenou výkonem zadavatelských činností telefonicky nebo e-mailem. Zadavatel požaduje 

úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace. Výše nákladů na 

reprodukci: 100 Kč bez DPH (tj. ve výši 121 Kč vč. DPH), výše nákladů na balné a poštovné: 

100 Kč bez DPH (tj. 121 Kč vč. DPH). Výše nákladů na balné a poštovné je účtována jen 

v případě, že je zadávací dokumentace zaslána poštou na dobírku. 

1.4. Obsah zadávací dokumentace: 

1. Zadávací dokumentace (textová část) 

2. Projektová dokumentace včetně stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů 

(příloha č. 1) 

3. Výkaz výměr (příloha č. 2) 

4. Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3) 

5. Editovatelné přílohy (příloha č. 4) 

a. Krycí list nabídky 

b. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

c. Prohlášení dle § 68 odst. 3 

d. Prohlášení o subdodavatelích 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

2.1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž 

předmětem jsou stavební práce. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní 

komunikace – ul.Hradní, Jesenice. 

2.2. Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména 

pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. 

Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Libor Křižák, Zd. Štěpánka 2357, 

26901 Rakovník - Rakovník II, IČO: 68138270, ČKAIT: 0010377. 

2.3. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí 

stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných 

materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to 

v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy 

a obecně technickými požadavky na výstavbu. 
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2.4. Místo plnění veřejné zakázky: Město Jesenice (kód ZÚJ: 541834), kraj Středočeský (kód 

NUTS: CZ020). 

2.5. Termín plnění veřejné zakázky: 

2.5.1. Předpokládané zahájení realizace: polovina srpna 2015 

2.5.2. Ukončení realizace: do 10 týdnů od zahájení 

2.5.3. Nejzazší termín předání díla: 31. 10. 2015 (prodloužení termínu možné jen za podmínek 

uvedených v návrhu smlouvy o dílo). 

2.5.4. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (prodloužení 

zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, řízení před ÚOHS) dojde k situaci, že 

předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle předchozích bodů nebude 

možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze 

plnění veřejné zakázky zahájit.  

2.6. Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky: 

2.6.1. Klasifikace dle CPV: 

45000000-7 - Stavební práce 

45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 

45213300-6 - Stavby sloužící dopravě 

45230000-8 - Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, 

silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch 

2.6.2. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 9 927 458 Kč bez DPH.  

 

3. Další informace o zadávacím řízení 

3.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 7. 2015 v 13.00 hod. Město Jesenice, Mírové 

náměstí 368, 270 33 Jesenice, a to na podatelně: PO a ST 7.00-11.00 a 12.00-16.30, ÚT 

a ČT 7.00-11.00 a 12.00-15.00, PÁ 7.00-11.00 a 12.00-13.00. Nabídky je rovněž možné 

podávat poštou na uvedenou adresu.  

3.2. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace. 

3.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ve smyslu § 44 odst. 6 zákona, že určitá věcně vymezená část 

plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Podrobnosti budou 

stanoveny v textové části zadávací dokumentace a jejích přílohách. 

3.4. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) 

zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH bez 

rozpočtové rezervy. Podrobnosti o způsobu hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci. 

3.5. Zadavatel vyžaduje ocenění rozpočtové rezervy. 

3.6. Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě. Zadavatel nepřipouští 

předložení variantní nabídky. 

3.7. Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, reg. č. projektu 

CZ.1.15/1.1.00/5a.02030. 

3.8. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo ve smyslu § 81 odst. 4 zákona (doručení oznámení 

o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněním na profilu zadavatele) a ve smyslu § 60 odst. 2 
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zákona a § 76 odst. 6 zákona (doručení oznámení a rozhodnutí o vyloučení uchazeče 

uveřejněním na profilu zadavatele). 

 

V Jesenici dne 3. 7. 2015 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Jan Polák, starosta 

Město Jesenice 
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