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Uchazeč: 
 
 

 
 

Výzva k podání nabídky a  prokázání splnění kvalifikace  
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
(podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 
 

VZ č. 10/12 
 

„Vybudování In-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie 
v obci Braškov“ 

 
 
 
 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: 
 
Základní údaje : 
Název zadavatele :  Obec Braškov 
sídlo  :  Dukelská 11, 273 51 Braškov 
IČ   :  00234176 
 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 
Ing. Vladimír Dráb – starosta obce  
 
Kontaktní osoba zadavatele: 
Ing. arch. Kateřina Dolejšová, tel.: 604 988 035, e-mail: ou.braskov@volny.cz 
 
 
2. INFORMACE O POV ĚŘENÉ OSOBĚ ZADAVATELE PRO ZADÁNÍ TÉTO VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Zadáním této veřejné zakázky byla zadavatelem pověřena společnost: 
 
    M-FINANCE, s.r.o. 
se sídlem : Želivec 244, 251 68 Kamenice 
kancelář  : Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČ   : 25682644 
DIČ   : CZ25682644 
zastoupená : Ing. Janem Chalupou, CSc., jednatelem společnosti 
tel., fax, e-mail : 222 314 592, 222 310 022, chalupa@m-finance.cz  
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3. DRUH A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
3.1. Druh veřejné zakázky 
 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 

odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.2. Předmět plnění veřejné zakázky 
 Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování in-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie v obci 

Braškov. 
 

Trasa navržené dráhy pro jízdu na in-line bruslích zčásti využívá stávající polní cesty na okraji louky, 
akátového háje a borového lesa, zčásti vede na dosud nevyužívaných pozemcích. 
Dráha je navržena jako dvouproudová o šířce 3000 mm. Povrch dráhy je asfaltový, lemovaný z obou stran 
betonovými zahradními obrubníky. Vnější obrubník je nadvýšený o 60 mm a tvoří vodící linii. Vnitřní 
obrubník je osazen v úrovni povrchu dráhy. V ose dráhy bude vyznačen bílý dělící pruh. V místech nástupů 
(napojení na chodníky a komunikace) bude vyznačen směr pohybu bílými šipkami. Mezi in-line dráhou a 
místní komunikací v Akátové ulici bude zřízen bezpečnostní pruh zeleně šířky min. 1000mm, takže 
k přímému styku in-line dráhy a stávající komunikace nedojde. 
 
Pro realizaci výše uvedené in-line dráhy a hřiště je zapotřebí postavit nový chodník, aby propojil stávající 
křižovatku ulic Budovatelská, K Háji a Akátová se stávající cestou procházející územím lesa. Trasa je 
navržená tak, aby umožnila umístění dětských herních prvků a trenažérů pro seniory. V trase cesty jsou 
navrženy odpočinkové zpevněné plochy, na kterých budou v další etapě výstavby osazeny lavičky. 
Chodníky a ostatní zpevněné plochy budou opatřeny vodícími liniemi ve formě jednoho nadvýšeného 
obrubníku. 
 
Herní prvky a sestavy pro děti budou rozmístěny podél nově navržené cesty, která povede při okraji louky a 
akátového lesa. Hřiště bude vybaveno herními prvky certifikovanými podle platných norem a umístěnými 
v požadovaných bezpečnostních vzdálenostech na povrch tlumící náraz. Na ploše ze zámkové dlažby budou 
umístěny trenažéry pro seniory. 
 
Trasa navržené dráhy pro jízdu na in-line bruslích zčásti využívá stávající polní cesty na okraji louky, 
akátového háje a borového lesa, zčásti vede na dosud nevyužívaných pozemcích. 
Dráha je navržena jako dvouproudová o šířce 3000 mm. Povrch dráhy je asfaltový, lemovaný z obou stran 
betonovými zahradními obrubníky. Vnější obrubník je nadvýšený o 60 mm a tvoří vodící linii. Vnitřní 
obrubník je osazen v úrovni povrchu dráhy. V ose dráhy bude vyznačen bílý dělící pruh. V místech nástupů 
(napojení na chodníky a komunikace) bude vyznačen směr pohybu bílými šipkami. Mezi in-line dráhou a 
místní komunikací v Akátové ulici bude zřízen bezpečnostní pruh zeleně šířky min. 1000mm, takže 
k přímému styku in-line dráhy a stávající komunikace nedojde. 
 
Bližší informace k výše uvedené vozovce jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
 

 
4. KLASIFIKACE P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

  
 Předmět plnění        kód CPV 

Houpačky        36535100-1 
Vybavení hřišť        36535200-2 
 

 
5. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
5.1. Doba plnění veřejné zakázky: 31.12.2010 

Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním 
příslušné smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné 
zakázky. 
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5.2. Místo plnění veřejné zakázky: 

Místem plnění veřejné zakázky je obec Braškov. 
 
 

6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.000.000,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše celkového peněžitého závazku 
zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na stavební práce. 

 
 

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
  
 7.1. Způsob a místo podání nabídek 

Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech  Po – Pá v době od 8:00 do 14:00 hod. v podatelně Obecního 
úřadu Braškov, nebo zaslat na adresu Obecní úřad Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov tak, aby byla 
doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která byla podána po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek zadavatel nepřijme a zájemci ji vrátí. 
 

7.2. Lhůta pro podání nabídky 
 Nabídku doručte nejpozději do: 

     Datum: 28.6. 2010 
     Hodina: 8:30 hod 
 

7.3. Další podmínky k předložení nabídky 
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci, tzn. jednotlivé listy nabídky musí být 
pevně svázány, zapečetěny a vzestupně očíslovány. 
Nabídky jsou zájemci povinni podat písemně v jednom originále a jedné kopii, a to v řádně uzavřené obálce, 
označené nápisem „Vybudování In-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie v obci Braškov“ - 
NABÍDKA NEOTEVÍRAT  a na uzavření opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby zájemce. Obálky 
musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro 
podávání nabídek. 

 
 

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE DODAVATEL Ů 
 

8.1. Základní kvalifikační předpoklady  
Zájemce k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení podle 
ustanovení § 62 odst. 2) zákona, kterým prokáže, že: 
 
a) dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

b) dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán 
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nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 
předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 

 e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak  

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak  

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné 
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů a 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 

8.2. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 8.1.  
předložením těchto dokladů: 
Čestné prohlášení (viz. příloha č. 2 zadávací dokumentace) podepsané statutárním zástupcem zájemce. 

 
8.3. Profesní kvalifikační předpoklady  

K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady: 
 
a)  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne starší 90 dnů 

 k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu, 
 
b)  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

 veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oblasti provádění staveb, 
 jejich změn a odstraňování, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu, 

  
c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci minimálně 1 osoby (dle ustanovení § 158, odst. 1 a § 160 odst. 

1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace příslušných 
stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika v oboru dopravní 
stavby, vydaného ČKAIT podle zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. 

 
8.4. Ekonomické a finanční kvalifika ční předpoklady podle § 55 zákona 
 K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto 

doklady: 
 

a) pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění. 

 
 Zadavatel stanovil, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby částka předmětného pojištění činila 

alespoň 10 mil. Kč. Zájemce prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením prosté kopie pojistné 
smlouvy.  
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b) údaj o celkovém obratu dodavatele za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo 
prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o 
svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení své činnosti. 

 
 Zadavatel stanovil, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby celkový obrat společnosti za poslední 

3 roky ( tj. 2007, 2008, 2009 ) činil min. 50 mil. Kč bez DPH. Dodavatel, který dosud nemá zpracovanou či 
uzavřenou rozvahu za rok 2009 uvede pouze předběžný výsledek tohoto obratu. Dodavatel splní kvalifikační 
předpoklad předložením čestného prohlášení o výši obratu za poslední 3 roky podepsaného osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele. 

 
8.5. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona 
 K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady: 
 

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o 
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; 
tato osvědčení musí zahrnovat následující údaje: 

- cenu za stavební práce 
- dobu, po kterou byly stavební práce prováděny 
- místo provádění stavebních prací 
- hodnocení objednatelů, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

 
Zadavatel stanovil, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby zájemce doložil seznam realizovaných 
zakázek v posledních 3 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 5 mil. Kč vč. DPH, se zaměřením na dopravní 
stavby a to min. třemi osvědčeními objednatelů o řádném plnění těchto zakázek v minimální výši 5 mil. Kč 
vč. DPH se zaměřením na dopravní stavby (výstavba nebo rekonstrukce) za každé předložené osvědčení 
(referenci). 
 
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců nebo osob 

v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
 
Zadavatel stanovil, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby zájemce předložil doklad o autorizaci 
osoby odpovědné za provádění prací v oboru dopravní stavby (autorizovaný inženýr nebo technik). 
Zadavatel dále požaduje, aby autorizovaná osoba měla praxi v oboru min. 5 let a předložila podepsaný 
profesní životopis. 
Zájemce ve své nabídce předloží česné prohlášení o tom, že uvedená osoba bude odpovědná za vedení 
realizace stavebních prací a o formě spolupráce s autorizovanou osobou: 

a) v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané 
 oprávněnou osobou za zájemce či jeho jménem jednat, 
b) v případě externí spolupráce smlouvou nebo smlouvou o smlouvě budoucí mezi zájemcem a 
 autorizovanou osobou o spolupráci této osoby se zájemcem v případě realizace této veřejné zakázky. 

 
c)  doklad prokazující zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude 

dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. 
 
Zájemce splňuje technické kvalifikační předpoklady předložením originálu nebo úředně ověřené kopie 
platného certifikátu  systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí EMAS a nebo originálu či 
úředně ověřené kopie platného certifikátu dle norem ČSN EN ISO řady 14000 v oboru předmětu plnění 
veřejné zakázky. 
 
d)  dodavatel doloží odběrné místo živičných směsí (doklad o vlastnictví obalovny, např. výpis z majetkové 

evidence) nebo v případě nákupu živičné směsi od jiného subjektu předloží závazný příslib na jejich 
dodávku z obalovny.  

 
e) platný certifikát systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO řady 9000 vydaný podle českých 

technických norem akreditovanou osobou, v originálu nebo ověřené kopii. 
 



Výzva k podání nabídky a  prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Vybudování In-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategoriev obci Braškov“ 
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Požadovaná osvědčení a prohlášení musí být doloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, musí být podepsány 
statutárním orgánem uchazeče. V případě, že podepisuje jiná osoba, musí nabídka obsahovat i plnou moc pro tuto 
osobu podepsanou statutárním orgánem uchazeče. 
 
 
9) HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 Hodnotící kritéria uvedl zadavatel v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy. 
 
10) PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ A PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 
  

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne:  22.6.2010 v 9:00hod 
 
Zástupci dodavatelů se sejdou na adrese : Obecní úřad Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov 
 
Zadávací dokumentaci včetně projektové uchazeči obdrží na prohlídce místa plnění. Z tohoto důvodu je nutné, 
aby uchazeči zaslali závaznou přihlášku na prohlídku místa plnění vč. objednávky zadávací dokumentace na 
e-mailovou adresu: ou.braskov@volny.cz a to nejpozději do 21.6.2010 do 15:00 hod.  
 
Cena zadávací dokumentace včetně projektové činí 1.000,- Kč bez DPH a bude uhrazena v hotovosti při 
převzetí dokumentace. Dodavatel použije dokumentaci pouze pro zpracování nabídky. 

 
 
  
 
 
 
 
V Braškově dne 16.6.2010  
 
 
 
 
 
 
 
.                                                                              .........................…………………………. 
                                                                            Ing. Vladimír Dráb, starosta obce Braškov 
 


