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  VÝZVA 

 k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

mimo režim zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách 

 

V souladu s pravidly SFDI, v souladu s § 6, 18 zák. č.  137/2006 Sb., O veřejných zakázkách 
v platném znění a v souladu s  METODIKOU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (zpracoval Odbor 
veřejného investování MMR ČR), Vás tímto vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu:  
 

„ CHODNÍK PODÉL SILNICE  II/118  BRAŠKOV – KYŠICE“  

 (výb ěr zhotovitele stavby)  
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1. Základní údaje o zadavateli 

Zadavatel  Obec BRAŠKOV 

 Sídlo Obecní úřad Braškov,  
Dukelská 11, 273 51 Braškov  

IČ – registrační číslo 002 34 176  

Osoba oprávněná jednat Ing. Vladimír Dráb, starosta obce 
Telefon: +420 312 698 527 
               +420 312 690 227 

E-mail:   ou@braskov.cz; starosta@braskov.cz    

Zastoupený  
(obecn ě prosp ěšná spole čnost pověřená 
zadavatelskou činností)    

KLASTR AQUARIUS o.p.s,  
Havířská 346/10, Ústí nad Labem  

Ing. Alexandra Vrbová, vedoucí projekt ů 
mob. Tel.737 262 684 

e-mail: info@klastraquarius.cz  

 
  

Projekt řeší výstavbu bezbariérového chodníku mezi obcemi Braškov a Kyšice, které se nacházejí v okrese 
Kladno podél silnice II/118   
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2.      Informace o druhu a p ředmětu ve řejné zakázky 
 
2.1 Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně zajištění povinné publicity s vybudování 

chodníku,   který zajistí spojení obcí Braškov a Kyšice. Chodci se v současné době pohybují po 
krajnici frekventované sil. II/118. Vzhledem k nedostatečné šířce komunikace 5,5-5,8m je pohyb 
chodců po kraji komunikace z bezpečnostního hlediska nevyhovující.  

           Účelem stavby je vybudování nového chodníku podél sil. II/118 v úseku od plánovaného sběrného 
místa na kraji obce Braškov až k napojení na stávající chodník ze zámkové dlažby na hranici 
katastrálního území Kyšice  v celkové délce 695 m dle projektové dokumentace zpracované 
projekcí: Ing. Libor Křižák, sdružení KPROJEKT, Tyršova 158, 269 01 Rakovník, ČKAIT:  0010377  

           Předmětem dodávky je zároveň zhotovení realizační projektové dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření objektu včetně vyhotovení geometrického 
plánu.  

 
2.2 Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné 

zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC: 45233160-8 :  Chodníky a jiné zpevněné povrchy 
 

2.3 Předpokládaný maximální objem stavebních prací je do 3 000 000,- Kč bez DPH, doba plnění 
veřejné zakázky: Zahájení – 1.Q 2013 (předpoklad),  
ukončení – 2.Q 2013 (předpoklad) 
 

2.4     Podrobnější vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci. 
 

2.5    Veřejná zakázka bude financována z veřejných zdrojů – Státní Fond dopravní infrastruktury, rozpočet 
obce               
 
  

 
3.      Zadávací dokumentace - podmínky poskytnutí ZD 

Zadávací dokumentace (ZD), včetně pokynů ke zpracování nabídky, je pro obeslané uchazeče 
součástí výzvy k podání nabídky.  
Obecná ujednání o poskytování ZD: 

 
Zadavatel dle § 48 zákona poskytne zadávací dokumentaci ostatním zájemcům na základě písemné 
žádosti o poskytnutí ZD, adresované zadavateli a za současného splnění podmínek, stanovených v 
tomto článku níže. Zadavatel stanovuje jako přípustné tyto formy pro podání žádosti: 
 
- poštou,  e-mailem nebo faxem na adresu kontaktních osob zadavatele KLASTR AQUARIUS o.p.s 
 
Kontakt:   Klastr AQUARIUS o.p.s., Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem 
   Mail: info@klastraquarius.cz 
   Fax: 475 668 115 
   Tel:  737 262 684 
 
Písemná žádost bude obsahovat minimálně následující údaje: 
identifikační údaje o dodavateli, kontaktní spojení, způsob vyzvednutí ZD  
 
Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být uchazečem doručena  zadavateli 
nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne uchazeči zadávací 
dokumentaci do 2 dnů ode dne doručení jeho žádosti zadavateli.  
 
Zadávací dokumentaci v tištěné podobě a  elektronické podobě bude dodavateli poskytnuta po 
úhradě nákladů na reprodukci ve výši  300,- Kč bez DPH,  360,- Kč vč. 20 % DPH  
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Zadávací dokumentaci může uchazeč osobně vyzvednout  a náklady uhradit na uvedené adrese v 
době: PO-PÁ od 8:00 do 11:00   
Zadávací dokumentace může být uchazeči rovněž zaslána poštou na dobírku 
Zadávací dokumentace je  případně bezúplatně k nahlédnutí v předem dohodnutém termínu  
 
Úhrada nákladů za reprodukci bude provedena hotově před převzetím zadávací dokumentace nebo 
bankovním převodem na účet Klastru AQUARIUS, č. ú.: 401788003/2700 variabilní symbol 2506.  V 
případě úhrady formou bankovního převodu bude uchazeči zadávací dokumentace vydána po 
předložení kopie příkazu k úhradě, podepsaného osobou oprávněnou za zadavatele jednat. 
V případě, že bude dodavatelem zažádáno o zaslání zadávací dokumentace, přiloží dodavatel k 
žádosti o zaslání zadávací dokumentace doklad o úhradě nákladů na reprodukci, kterým je kopie 
příkazu k úhradě, podepsaný osobou oprávněnou za zadavatele jednat. 
  
Doporučení: zadavatel doporučuje všem dodavatelům, aby upřednostnili osobní vyzvednutí zadávací 
dokumentace, případně zaslání na dobírku.  
  
  

4. Lhůta a místo pro podání nabídek  
4.1 Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy pro podání nabídek 

22.8.2012  
4.2 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce. Nabídka se podává písemně. 

Uchazeč podá nabídku ve dvou paré  ve lhůtě pro podání nabídek. 
4.3 Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné 
zaslat oznámení podle § 71 odst. 11 Zákona. Obálka, či jiný obal bude odpovídajícím způsobem 
zajištěn proti manipulaci (spoje musí být přelepené a orazítkované, či jinak označené identifikačním 
údajem uchazeče). Při odesílání poštou nabídku zaslat doporučeně. 

4.4 Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.9.2012 v 11:00 hodin.  
Nabídky se přijímají v sídle zadavatele: Obecní úřad Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov,  
Úřední hodiny: Po a St 8.00–12.00 a 14.00–17.00 hod. 

4.5      V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující čas doručení na adresu pro podání nabídek. 
Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou nebo úřední osobou. 
Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a 
uchazeče bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti. Opožděně podané nabídky zadavatel 
nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.  
 

5. Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace  
5.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele. Dodavatel je povinen 

prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
5.2 Dodavatel prokáže     a)   základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona.  

Dodavatel v souladu s § 53 odst. 3 zákona předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona  
       b)   profesní kvalifikační předpoklady dle § 54  zákona.  
Dodavatel předloží:  
● výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán,  
● doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění,  
● doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje; zadavatel požaduje autorizaci v oboru dopravní stavby. 
       c). technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona.  
Dodavatel předloží: 
● seznam minimálně tří významných zakázek obdobného charakteru realizovaných uchazečem v 
posledních pěti letech,  každá v rozsahu alespoň 1,2 mil. Kč.  včetně osvědčení objednatelů o 
řádném plnění stavebních prací. Seznam musí zahrnovat kontakt na zadavatele včetně aktuálního 
telefonického a mailového spojení. 
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5.3 Dodavatel předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou 
zakázku 
 

5.4 Doklady k prokázání splnění kvalifikace mohou mít formu prostých kopií, výpis z obchodního 
rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. Uchazeč s vítěznou nabídkou doloží originály nebo ověřené kopie dokladů k 
prokázání kvalifikace nejpozději před podpisem smlouvy o dílo.  

 
6.     Údaje o hodnotících kritériích 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 
Zadavatel stanoví následující dílčí kriteria a jejich váhu: 
 

• Nabídková cena bez DPH      - váha kritéria 80 % 
• Délka záruční doby za dokončené dílo (v měsících, max. 120)  - váha kritéria 20 % 

 
       

7. Vyhrazená práva zadavatele 
7.1 Varianty nabídky nejsou přípustné. 
7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy. 
7.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy pokud odpadly důvody 

pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od 
zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a 
ani je nezpůsobil, nebo pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního 
zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 

7.4 Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení 
7.5 Podrobná specifikace dalších požadavků v souladu s textem výzvy je stanovena v zadávací  

dokumentaci.   
7.6 Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě zadávacího řízení a v 

zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné ve 
Zadávací dokumentaci. 

7.7 Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce 
nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné 
znění. 
 
 

Tato výzva k podání nabídky je dnešním dnem zveřejněna na webových stránkách společnosti pověření 
zadávacím řízením – profil zadavatele (www.klastraquarius.cz/projekty) a na webových stránkách obce 
Braškov.   
 
Nabídku na tuto veřejnou zakázku může podat kterýkoliv dodavatel.       
 
 
 
 
V Ústí nad Labem,  dne 21.8. 2012   
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka:   Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, proto se při zadání veřejné zakázky bude postupovat dle ust. § 18 
odst. 3 zákona.  Zadavatel není povinen použít ustanovení zákona, pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou 
použity zákonné pojmy, jedná se o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze 
přiměřeně.   


