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Obec Braškov, okres Kladno
OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51  Braškov

                  

V ý z v a
k doložení kvalifikace a podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle

 § 12 odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na projektové práce
 „Braškov – volnočasové aktivity“

Vážená(ý), 
jménem Obce Braškov u Kladna Vám zasílám výzvu k předložení cenové nabídky na 
shora uvedenou zakázku malého rozsahu na projektové práce (dále také zakázka). 

1. Identifikační údaje zadavatele:  

Obec Braškov  (dále také zadavatel)
na adrese:       OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, PSČ: 273 51  Braškov   
zastoupený:   ing. Vladimír Dráb, starosta
IČ/DIČ           00234176 / CZ00234176

      Kontaktní osoba:   Ing. arch. Kateřina Dolejšová
                                    tel/fax: 312 698 527, 604 98 80 35,  e-mail: ou.braskov@volny.cz

_________________________________

2. Vymezení předmětu zakázky  

2.1 
Předmětem zakázky je: 
a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle ustanovení § 86 zákona 

č.  183/2006  Sb.,  stavební  zákon  a  jeho  prováděcích  vyhlášek  (tzv.  dokumentace 
k záměru), jakož i opatření kladných stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury,

b) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
c) rozpočet stavby  
2.2.
Specifikace zakázky
je uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy; ve které jsou jmenovitě uvedeny jednotlivé řešené části 
obce včetně ,  koordinace – stavební/dopravní řešení.
2.2. 
Úpravy plnění
Zadavatel  je  oprávněn  zúžit  předmět  plnění  podle  výše  přidělené  dotace  a  finančních 
možností zadavatele. Uvedené bude upraveno Dodatkem k uzavřené Smlouvě o dílo.
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3. Zadávací podmínky:  

3.1.
Obchodní podmínky:
stanoví povinná ujednání, která je uchazeč povinen zahrnout do svého návrhu Smlouvy o 
poskytnutí této služby, respektive do Smlouvy o dílo (dál jen Smlouva): 
1. uchazeč je povinen převzít do Smlouvy:

a) úplný předmět plnění dle své nabídky
b) nabídkovou cenu,
c) platební podmínky

2. uchazeč je vázán svým návrhem Smlouvy  do 20.12.2009
3. splatnost faktury minimálně 30 dnů
4. ujednání o smluvních pokutách
5. uchazeč je povinen respektovat povinnost uchazeče na zveřejnění údajů z Smlouvy o dílo 

podle příslušných právních předpisů 
6. tato Smlouva podléhá režimu obchodního zákoníku v platném znění.
7. uchazeč je dále povinen do návrhu SOD doslovně uvést následující:

„Na financování toho zakázky budou použity prostředky z veřejných zdrojů. Z uvedeného důvodu  se  
poskytovatel služby zavazuje kdykoli umožnit pracovníkům poskytovatele dotace nebo jím pověřených  
osob kontrolu prováděných prací a monitorovací činnost.“

„Zhotovitel  se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli  žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že  
zadavatel zúží sjednaný objem plnění dle této Smlouvy nebo se s ohledem na své finanční možnosti  
rozhodne dílo nerealizovat.“ 

3.2.
Cenová nabídka + platební podmínky:
a) zadavatel  upozorňuje,  že  nejvyšší  nabídková  cena  bez  DPH  nesmí  překročit  částku 

420.000,- Kč,
b) nabídková cena musí být sestavena ve dle této Výzvy s tím, že obsahuje i prohlášení, že 

celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče na řádné provedení díla dle 
této Výzvy,

c) nabídková  cena  bude  uvedena  bez  DPH,  dále  vypočteno  DPH  /19  %/  a  konečně 
nabídková cena celkem,

d) nabídnutá cena uchazeče je nepřekročitelná !

Poznámka:
Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím  
plátcem výslovně uvede v nabídce v kapitole „Nabídková cena“

3.3.
Výhrada práv zadavatele:
1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na tuto zakázku zrušit. 

2. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce, a to i v 
případě jejího zrušení. 

3. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o 
zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.
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4. Prokázání splnění kvalifikace:  

Zadavatel  požaduje  doložení  –  formou  originálů  nebo  úředně  ověřených  kopií  -  těchto 
kvalifikačních předpokladů:
a) výpis z OR o oprávněnosti provádět předmět plnění této veřejné zakázky    nebo 
b) příslušná živnostenská oprávnění                                                                      nebo
c) výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona                              nebo 
d) výpis ze systému certifikovaných dodavatelů dle zákona                                nebo

 (Poznámka:
Je-li dodavatel fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, přiloží pouze tato  
oprávněn/živnostenské listy; u seznamu kvalifikovaných dodavatelů a u systému certifikovaných  
dodavatelů musí být zřejmé, že se jedná o certifikát vztahující se k tomuto druhu plnění). 

f) přehledem  prací/referencí  stejného  nebo  obdobného  druhu,  jako  je  tato  zakázka 
realizovaných za poslední tři roky,

g) kontaktní údaje osob, u nichž lze uváděné skutečnosti/reference  ověřit,
h) dokladem ČKAIT o autorizaci zpracovatelů v předmětném oboru,
i) uchazeč je může doložit i další listiny osvědčující jeho odbornou způsobilost k plnění této 

veřejné zakázky.
_______________________________________

5. Lhůta pro podání nabídek.  

a) Zadavatel upozorňuje, že běh lhůty pro podání nabídek počíná dnem následujícím po 
dni odeslání výzvy k podání nabídky,

b) Lhůta pro podání nabídek končí 15.04.2009 ve 12:00 hodin. Nabídky je možné doručit 
poštou nebo osobně předat každý pracovní den do kanceláře OÚ Braškov od 9:00 do 
12:00 a od 13:00 do 14:00; v úředních dnech (PO, ST) do 16:00 hodin.

c)  Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené nápisem 
„Výzva – projektové práce, Braškov – volnočasové aktivity“.  Do obálky budou vložena dvě 
vyhotovení nabídky.

d) na Titulním listě nabídky bude uvedeno následující:
• název této zakázky a identifikační údaje jejího zadavatele (název, sídlo, IČO)
• obsahující úplný název, sídlo a IČO uchazeče/dtto u více uchazečů
• bankovní spojení uchazeče
• kontakt na osobu uchazeče oprávněnou v této věci jednat (e-mail, telefon/fax)
• dole úplné jméno statutárního zástupce uchazeče s jeho vlastnoručním podpisem, 

razítkem firmy a datem vypracování nabídky
d) nabídka  musí  mít  tištěnou  formu  a  budce  svázána  nebo  jinak  spojena  způsobem 

vylučujícím manipulaci s jednotlivými listy.
_______________________________________
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6. Kritéria hodnocení nabídky:  

Budou hodnocena 2 kritéria:  A/ nabídková cena  a  B/ navržený způsob realizace zakázky

1. kritérium:  cena – váha 65 %:  
komise hodnotí nabídkovou cenu tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží na 
bodové  stupnici  0  -  100  bodů  právě  100  bodů;  bodové  ohodnocení  dalších  nabídek 
vznikne násobkem 100 a poměru výše ceny nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

2. kritérium: termín plnění – váha 35 %  
komise hodnotí délku plnění tak, že nabídka s nejkratší dobou provedení díla obdrží na 
bodové  stupnici  0  –  100  bodů  právě  100  bodů;  bodové  ohodnocení  dalších  nabídek 
vznikne násobkem 100 a poměru výše ceny nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Počty bodů získané v rámci jednotlivých dílčích kritérií budou následně vynásobeny dle 
zadavatelem stanovených vah a sečteny; vybrána bude nabídka s nejvyšší hodnotou.

____________________________

7. Možnost získání dodatečných informací:  

Uchazeči  mohou získat  dodatečné/upřesňující  informace  do 15.04.2009,  a  to  u  kontaktní 
osoby, viz výše. Požadavky na dodatečné informace musí listinou podobu (dopis, fax) nebo 
budou podány elektroniky – e-mail a budou poskytnuty pouze zpracovateli nabídky nebo 
statutárnímu zástupci uchazeče při uvedení jejich kontaktu.

Zadavatel sděluje, že v zájmu zachování rovných podmínek pro všechny uchazeče budou 
tyto dodatečné informace sděleny i ostatním uchazečům.
_______________________________________________

Braškov, 26.03.2009
        

                                                                                                              Ing. Vladimír Dráb
                                                                                                                    starosta obce
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Příloha č. 1

STRUKTURA PROJEKTU

Braškov – volnočasové aktivity

A. Průvodní zpráva – volnočasové aktivity
B. Koordinační situace stavby – volnočasové aktivity
část A. Víceúčelová hala Braškov – změna stavby
část B. Sportoviště Háj
část C. Spojující komunikace

A. Víceúčelová hala Braškov – změna stavby

A. Průvodní zpráva – víceúčelová hala
B. Souhrnná technická zpráva – víceúčelová hala
C1. Situace širších vztahů – víceúčelová hala
C2. Koordinační situace stavby – víceúčelová hala
D. Dokladová část – víceúčelová hala
E. Zásady organizace výstavby – víceúčelová hala
F. Dokumentace stavby – víceúčelová hala:

F1 Hala – architektonická a stavební část
F2 Hala – stavebně konstrukční část
F3 Hala – Požárně bezpečnostní řešení
F4 Hala – Vodovod a kanalizace
F5 Hala – Vnitřní rozvod plynu
6 Hala – Vytápění
F7 Hala – Vzduchotechnika
F8 Hala – Elektroinstalace–silnoproud
F9 Vodovodní přípojka
F10 Plynovodní přípojka
F11 Komunikace a terénní úpravy
F12 Víceúčelové hřiště pro míčové hry
F13 Oplocení

B. Sportoviště Háj

A. Průvodní zpráva – sportoviště Háj
B. Souhrnná technická zpráva – sportoviště Háj
C1. Situace širších vztahů – sportoviště Háj
C2. Koordinační situace stavby – sportoviště Háj
D. Dokladová část – sportoviště Háj
E. Zásady organizace výstavby – sportoviště Háj
F. Dokumentace stavby – sportoviště Háj:

F1 Sportoviště Háj – terénní úpravy
F2 Sportoviště Háj – cesty a plochy pro herní prvky
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F3 Sportoviště Háj – herní prvky
F4 Sportoviště Háj – vegetační úpravy a mobiliář
F5 In-Line dráha a plocha SkateParku
F6 In-Line dráha a plocha SkateParku – osvětlení
F7 SkatePark – dešťová kanalizace 
F8 SkatePark – vybavení
F9 SkatePark – hluková studie 
F10 Kiosek – architektonická a stavební část
F11 Kiosek – požárně bezpečnostní řešení
F12 Kiosek – vodovod a kanalizace
F13 Kiosek – elektroinstalace-silnoproud
F14 Kiosek – vodovodní přípojka
F15 Kiosek – kanalizační přípojka
F16 Kiosek – přípojka NN 0,4 kV

C. Spojující komunikace

A. Průvodní zpráva – spojující komunikace
B. Souhrnná technická zpráva – spojující komunikace
C1. Situace širších vztahů – spojující komunikace 1:1440
C2. Koordinační situace stavby – spojující komunikace 1:200
D. Dokladová část – spojující komunikace
E. Zásady organizace výstavby – spojující komunikace
F. Dokumentace stavby – spojující komunikace:

F1 Prostor pro volnočasové aktivity parc.č. 263/1
F2 Oprava komunikace v ulici Budovatelů
F3 Oprava komunikace v ulici K Háji
F4 Oprava komunikace v Akátové ulici
(tyto  části nejsou součástí tohoto výběrového řízení a budou k projektu dodány) 
F5 Revitalizace zeleně a mobiliáře v spojovacích komunikacích
F6 Úprava veřejného osvětlení v spojovacích komunikacích
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