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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 

KVALIFIKACE  
NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 
 
„Rekonstrukce chodníků Kojetín“- vypracování projektové dokumentace   

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele   
název zadavatele:             Město Kojetín 
sídlo:              Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín  
právní forma:              obec dle zákona o obcích 
IČ:               00301370  
DIČ:              CZ00301370 
osoba oprávněná jednat:  Ing. Leoš Ptáček, starosta 
kontaktní osoba:  Romana Mrázková   
tel.:               +420 581 277 475 
email:              r.mrazkova@radnice.kojetin.cz 
dále také („Zadavatel“) 

2. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 
2.1. Toto výběrové řízení je zadáním veřejné zakázky (dále také „Zakázka“) mimo rámec 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také 
„Zákon“). 

2.2. Tato Výzva včetně všech příloh se poskytuje pouze pro účely zpracování nabídky 
pro zadání zakázky ve výše zmíněném výběrovém řízení, Dodavatel není oprávněn ji 
použít k jakýmkoli jiným účelům. 

2.3. Níže uvedené termíny odst. 2.3. jsou definovány pro účely veškerých dokumentů 
uvedeného výběrového řízení, zejména výzvy a zadávací dokumentace: 

2.3.1. „Dodavatelem“ se rozumí právnická nebo podnikající fyzická osoba; 

2.3.2. „Uchazečem“ se rozumí Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení 
na základě této výzvy zadávací dokumentace; 

2.3.3. „Nabídková cena“ znamená cenu stanovenou na základě pravidel uvedených 
v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu této výzvy; 

2.3.4. „Vzor smlouvy“ znamená předdefinovaný návrh smlouvy, který tvoří nedílnou 
přílohu této výzvy  

2.4. Další pojmy mohou být definovány přímo v textu výzvy a jejich přílohách s tím, že 
definice pojmu je uvozena slovy „dále také“ a při každém dalším výskytu je v textu 
vyznačena velkým počátečním písmenem. 

3. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky je dodávka projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení a pro provádění stavby, včetně polohopisného a výškopisného zaměření 
stavby, výkonu autorského dozoru a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Zakázka 
bude ukončena doložením pravomocného stavebního povolení. V případě dotčení pozemků 
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ve vlastnictví třetích osob, budou v rámci zakázky zajištěny Dodavatelem záborové elaboráty 
s výměrami stavbou dotčených částí pozemků, vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákonem 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhl. č. 230/2012 Sb.), platnými ČSN EN 
a ČSN, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, v platném znění.  

Uchazeč bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení. 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek  
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává 
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací 
k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem 
veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa 
uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.04.2019 v 10:30 hodin. 

Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.  
 
Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20,  
752 01 Kojetín, a to do konce lhůty pro podání nabídky.  

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů uchazeče. Kvalifikační kritéria stanovená pro tuto Zakázku splňuje Uchazeč: 

5.1. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v písm a) čestného prohlášení, 
které je přílohou č. 2 této výzvy; 

5.2. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v písm b) čestného prohlášení, 
které je přílohou č. 2 této výzvy; 

5.3. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle §49 
obchodního zákoníku; 

5.4. vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení dle písm d) čestného prohlášení, 
které je přílohou č. 2 této výzvy; 

5.5. není v likvidaci; 
5.6. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; 
5.7. nemá nedoplatek na pojistném a nemá penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, ta v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; 
5.8. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a v příspěvku 

na stání politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště uchazeče; 

5.9. 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) zák. č.37/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních právních předpisů: pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče vztahuje 
se tento předpoklad na tyto osoby 

5.10. který prokázal oprávnění k podnikání v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětu 
Zakázky; 

5.11. IDOO – autorizace v oboru dopravní stavby 
5.12. prokázání zakázek obdobného zaměření pro veřejný sektor (projekční činnost), 

nejméně 5 zakázek, každá ve výši minimálně 500 tis. Kč za poslední 3 roky 



Splnění kvalifikačních předpokladů dle odst. 5.1-5.9 prokáže uchazeč předložením 
originálu čestného prohlášení (viz příloha č. 2) s podpisem osoby oprávněné jednat jménem 
nebo za uchazeče. Kritérium uvedené v odst. 5.10 prokazuje Uchazeč výpisem 
z obchodního rejstříku, živnostenským listem nebo výpisem z živnostenského rejstříku či 
výpisem z jiné evidence, má-li v ní být Uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních 
právních předpisů (rozsah živnostenského oprávnění musí odpovídat předmětu zakázky 
Toto prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán), 
a živnostenské oprávnění nebo jiný dokument opravňující k činnosti s předmětem podnikání 
nezbytným ke splnění předmětu zakázky nesmějí být starší 90 kalendářních dnů. Odstavec 
5.11, prokáže uchazeč předložením osvědčení o zařazení do Registru České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Odstavec 5.12 bude prokázán 
předložením referencí uskutečněných zakázek. Doklady prokazující splnění kvalifikace je 
uchazeč povinen předložit v originále, ověřené či prosté kopii. Originály dokladů je objednatel 
oprávněn vyžádat od vítěze soutěže 
 
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání 
splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy na 
veřejnou zakázku malého rozsahu. 

6. Údaje o hodnotících kritériích 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky. 
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu: 

A. nabídková cena (váha 100%) 

7. Jiné požadavky a práva zadavatele 
Varianty nabídky jsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací 
upravit nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na 
zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo 
na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
 
V Kojetíně, dne 05.04.2019 

 
 
 
 
 

..………………………………….  
zástupce zadavatele 
 
 
Příloha: 

1. Čestné prohlášení  
2. Krycí list nabídky 
3. Seznam stavebních objektů 
4. Návrh smlouvy o dílo 

 


