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Zadávací dokumentace 

a pokyny ke zpracování nabídky 
 

 
 
 
 

 

 
k veřejné zakázce  

 
 

 
název veřejné zakázky: 
 

„Chodník a autobusový záliv u sil. I/43 v Králíkách“ 

druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní 

Projekt bude spolufinancován prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury 

předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky: 
3 300 000,- Kč bez DPH 

IČ zadavatele: 002 79 072 

 
 

Preambule 
 

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět 
veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací 
dokumentace odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace může obsahovat podrobnou specifikaci údajů 
uvedených v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. 

Zadávací řízení je vedeno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon). 

Zadavatel zadává zakázku za dodržení veškerých podmínek transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace. 
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1. Identifikační údaje zadavatele 

název:   Město Králíky 

sídlo:    Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ:    002 79 072    
statutární orgán: Jana Ponocná, starostka  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:1324193309/0800 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Čuma  
tel.:    tel. +420 465 670 751, +420 465 631 321 
e-mail:              j.cuma@kraliky.eu 

 
Zadavatel se rozhodl v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
(dále jen „Zákon“) se nechat zastoupit při výkonu práv a povinností podle Zákona souvisejících se 
zadávacím řízením níže uvedenou osobou. Pověřená osoba zadavatele přitom splňuje požadavek 
nepodjatosti podle § 74 odst. 7 Zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Pověřené 
osobě zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v 

řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 

 
Identifikační údaje osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti, (dále též osoba pověřená): 

název:   INGENIRING KRKONOŠE a.s. 
sídlo:    Pražská 135, 541 01 Trutnov 

IČ:    274 72 493 
statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek, místopředseda představenstva 
tel., fax:  +420 499 828 023 
e-mail:   info@ingeniring.cz   
   
   
 

2. Charakteristika veřejné zakázky  
2.1.     Název veřejné zakázky  

 

„Chodník a autobusový záliv u sil. I/43 v Králíkách“ 

 
2.2.Stručný popis předmětu veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním nového autobusového 
zálivu, který bude umístěn podél sil.I/43 ve směru na Žamberk. Jedná se o zastávku u společnosti INCOT 
určenou pro linkovou dopravu. Autobusová zastávka napojí místní průmyslovou zónu a zlepší její 
dopravní obslužnost. Součástí řešení je chodníková plocha navazující bezbariérově na chodník budovaný 

v rámci akce „Chodník podél sil. I/43 ul. Hradecká v Králíkách“ a přilehlé zpevněné plochy. Stavební 
práce a úpravy nejsou v rozporu se schváleným územním plánem obce.  

Stavební práce budou prováděny podle projektové dokumentace zpracované M.I.S. a.s., Škroupova 719, 
500 02 Hradec Králové, úsek Projekce, Husova 1697, 530 03 Pardubice ve stupni DSP. 

Stavební objekty: 

 SO 101 - Autobusový záliv 
 SO 101 - Chodník 
 SO 401 – Veřejné osvětlení 

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a provedení 

geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu. 
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 a  
              45233144-0 - výstavba přechodů 

Předpokládaná cena veřejné zakázky je celkem: 3 300 000,- Kč (bez DPH)  

 
3. Technické podmínky veřejné zakázky 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických a administrativních popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na provedení administrativních úkonů v souladu 

s platnou legislativou způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem. 

 
4. Doba plnění veřejné zakázky 
Předpoklad zahájení doby plnění: srpen 2013  

Předpoklad ukončení doby plnění: říjen 2013  

Termín může být upraven na základě termínu získání příslušné dotace (dotační prostředky ze SFDI). 

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně zadavatele, nebude možné dodržet termín 
zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se 

tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna. 

mailto:j.cuma@kraliky.eu
mailto:info@ingeniring.cz
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5. Místo plnění veřejné zakázky 
Katastrální území Králíky 672556. 
 

6. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele. Dodavatel je povinen 
prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona. Splnění základních 
kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje čestným prohlášením, jehož vzor je přílohou č. 2 této 

zadávací dokumentace. 

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písm. a) a b) zákona 
předložením čestného prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 62, 
odstavec 3), případně může předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění,   

Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56, odst. 3 písm. a) zákona. 
Dodavatel předloží seznam obdobných zakázek provedených dodavatelem v posledních 5 letech. (Aby se 
zamezilo případným chybám v přepisu dle ustanovení §59, odstavec 5) a 6) do protokolu zprávy o 
posouzení a hodnocení, je uchazeč povinen předložit seznam ve formě čestného prohlášení, pro které 

závazně použije tabulku, která je v elektronické podobě součástí této dokumentace jako její příloha č. 3.)  

Zadavatel přitom stanoví, že uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu uvede, že 
v posledních pěti letech realizoval alespoň 3 zakázky obdobného charakteru, tedy stavby dopravního 
charakteru, s výší investičních nákladů minimálně 1,6 mil. Kč bez DPH každé z nich.  

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládá dodavatel v prosté kopii. Doklady 

prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
Zadavatel požaduje po vítězném uchazeči podle § 57 zákona před uzavřením smlouvy podle § 82 zákona 
předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce čestné prohlášení či seznam ve smyslu § 68 odstavec 3).  

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy.  

 
7. Vzor smlouvy 
Uchazeč je povinen závazně použít a doplnit předložený vzor smlouvy (příloha č. 4), který musí být 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby 
přílohou návrhu smlouvy.  

 

8. Obchodní podmínky 
8.1. Ocenění slepého rozpočtu 
Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele oceněním jednotlivých položek slepého rozpočtu, a 
jeho připojením coby přílohy návrhu smlouvy. Zjistí-li uchazeč rozpory mezi slepým rozpočtem a 
projektovou dokumentací, je pro sestavení nabídkové ceny rozhodující slepý rozpočet. 
Takto zjištěné rozdíly nesmí být z důvodu možnosti řádného hodnocení nabídek zahrnuty do nabídkové 

ceny. Zjištěné rozdíly včetně jejich ocenění budou uchazečem uvedeny v oddíle věcné a formální 
připomínky.  

8.2.  Záruční podmínky 
Délka záruky – zadavatel stanovuje záruky za kvalitu díla na minimálně 60 měsíců ode dne 

protokolárního předání a převzetí poslední odstraněné vady či nedodělku zapsaného v protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel se ve smlouvě zaváže k zadavatelem vyžádané spolupráci při 
řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby. Uchazeč je oprávněn 
navrhnout lhůtu delší. 

8.3.  Platební podmínky 

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Daňový doklad bude vystaven uchazečem měsíčně do 14 
kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací. 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě daňového dokladu 
(faktury) vystavené vybraným uchazečem na základě soupisu provedených prací v jednotlivých 
fakturačních obdobích, odsouhlasených odpovědným zástupcem zadavatele. Splatnost daňových dokladů 
musí být minimálně 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Uchazeč je oprávněn navrhnout dobu 

splatnosti delší.  
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8.4.   Odkaz na obchodní názvy   
Pokud se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, 
materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost 
nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část 

předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné 
všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto 
případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele 
výhodnější. 
 
9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

9.1.Nabídková cena 
9.1.1. Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací dokumentaci, 

včetně jejích příloh, uchazeč stanoví nabídkovou cenu. 

9.1.2. Nabídková cena musí být stanovena v české měně a zpracována v členění na: 
● nabídkovou cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
● výši DPH (sazba DPH 21 %, případně sazba platná v době fakturace) 
● nabídkovou cenu včetně DPH. 

Nabídková cena v tomto členění musí být uvedena v návrhu smlouvy. 
9.1.3. Nabídková cena musí být stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ za uvedené plnění. Nabídková 

cena musí být stanovena jako pevná a neměnná. 
9.1.4. Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínek níže uvedených. 

9.2.Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

9.2.1. Výši nabídkové ceny je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro 
práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky. 

9.2.2. Překročení výše nabídkové ceny bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za 
dotčené části předmětu veřejné zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH. Uvedené 

překročení ceny musí být předem odsouhlaseno zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení 

nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.  
9.2.3. Nabídkovou cenu nelze zvyšovat z důvodu inflace ani z důvodu změn devizového kurzu CZK 

vyhlašovaného ČNB. 
 
10. Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a dokladů k      
        prokázání splnění kvalifikace  
Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, a proto 

doporučuje uchazečům se jimi řídit. 

10.1. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v jednom originále 
v souladu se zadávacími podmínkami, a to v požadovaném řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění 

kvalifikace. 

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce, 

- Nabídka musí být, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a veškerých dalších dokladů a 
příloh, svázána do jednoho samostatného svazku, 

- Svazek musí být na titulní straně označen názvem svazku (Nabídka), názvem veřejné zakázky a 
obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče, 

- Svazek musí být členěn následně: 
- Krycí list nabídky (uchazeč závazně použije krycí list, který je přílohou č. 1 této dokumentace), 
- Prokázání kvalifikace v pořadí dle požadavku odstavce 6 této dokumentace, 

- Doplněný a podepsaný vzor smlouvy o dílo, 
- Doplněný slepý rozpočet, 
- Věcné a formální připomínky, má-li nějaké, případně podklady a doklady dle uvážení uchazeče 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby 
přílohou doplněného vzoru smlouvy, 

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí 
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  

 
11.   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění   
11.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost 
musí být písemná a musí být doručena na adresu zadavatele:  
 Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky  

 Jan Čuma, tel.: tel. +420 465 670 751, +420 465 631 321, e-mail: j.cuma@kraliky.eu 

mailto:j.cuma@kraliky.eu
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S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem dodavatele, 

požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podán v zákonné lhůtě písemně, podepsán osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je 
prokázáno jiným relevantním dokladem. Pokud nebude žádost splňovat shora uvedené podmínky, nebude 

se touto žádostí dále zabývat. 

11.2. Poskytování dodatečných informací 
Bude-li žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena v zákonné lhůtě a stanoveným 
způsobem, zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, v co nejkratší lhůtě, maximálně však do pěti pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele, 

jak to technické podmínky dovolí. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel 
současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 
zadávací dokumentace poskytnuta. 

11.3. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího staveniště, neboť je veřejně přístupné. Zájemce se 
může kontaktovat zástupce zadavatele a sjednat individuální prohlídku, kde se bude mít možnost plně 

obeznámit s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.  
 
12.   Podání nabídky 
Dodavatel může podat v souladu se zadávací dokumentací jednu nabídku v listinné podobě, která musí 
splňovat ustanovení zákona. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem 
„NEOTEVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“; na obálce musí být dále uvedena adresa, na 
níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona. Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto 
zadávacího řízení rozumí opatření obálky, resp. obalu, na uzavření podpisem nebo razítkem uchazeče, a 

to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by nedošlo k poškození 
výše uvedených ochranných prvků.  

Podané nabídky osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti eviduje s uvedením pořadového čísla, 
data a času jejich doručení. 

 

13.   Lhůta pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 8. 2013 v 10:00 hodin. 
Nabídky se přijímají v sídle zadavatele – podatelna Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, a to do konce lhůty pro podání nabídek v pracovní době podatelny; poslední den do 10:00 hodin.  
 
14.   Otevírání obálek s nabídkami                       
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6. 8. 2013 v 10:00 hodin v zasedací místnosti 

Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 

Otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci zadavatele, členové hodnotící komise, případně jejich 
náhradníci, zástupci poskytovatele finančních prostředků (SFDI) a jeden zástupce každého uchazeče. 
Zástupce uchazeče se prokáže zmocněním k zastupování uchazeče při otevírání obálek a potvrzením o 

podání nabídky. Svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině. 
Hodnotící komise při otevírání obálek postupuje podle ustanovení § 71 a násl. Zákona, o otevírání obálek 

bude v souladu s § 73 zákona sepsán protokol. 
 
15.   Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta, tedy lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí je 90 dnů. 
 

16.  Hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena uchazeče. Jako 
nejvýhodnější bude ustanoven uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Nesmí se však jednat o cenu 
mimořádně nízkou. Uchazeč s mimořádně nízkou nabídkovou cenou bude ze zadávacího řízení vyloučen. 
 
17.   Přílohy zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí 

Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy v elektronické podobě: 
●  č. 1 -  krycí list nabídky 
●  č. 2 -  čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
●  č. 3 -  tabulka k prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

●  č. 4 -  vzor smlouvy o dílo 
●  č. 5 -  projektová dokumentace a slepý rozpočet 

 

Králíky, 17. 7. 2013 
 
 
 
 
Jana Ponocná, starostka 


