
 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

 

„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy – Beňovy“ 

Zadavatel 07.07.2020 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce „Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy – Beňovy“ formou zjednodušeného 

podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele: 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz 

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice 

Městského úřadu v Klatovech: 

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 

tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 

Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města 

tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 

 

Lhůta pro podání nabídek:  do 24.07.2020, 10:00 h 

Předpokládaná cena:   7.885.000,00 Kč bez DPH, 9.540.850,00 vč. DPH 

Předpokládaný termín realizace:   09–11/2020  

 

 

V Klatovech 08.07.2020 

Předmět plnění této VZ je spolufinancován Plzeňský krajem. 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz/


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
(zadávací podmínky)

podlimitní jná zakázka na stavební práce
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v (dále jen „zákon“),

„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy – “

ý krajem.

OBSAH:
1.
2.
3. Poskytování zadávací dokumentace 
4. pro podání nabídek
5. Požadavky n
6. – hodnotící kritéria
7. Obchodní podmínky
8. Technické podmínky
9. Požadavky na varianty nabídky
10.
11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
12. Ostatní podmínky, požadavky a informace zadavatele



2

1.1 Základní údaje
Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 1

kých:  Bc. Luboš Broukal,
tel.: 376 347 230, mobil: 724 789 139, 
e-mail: lbroukal@mukt.cz

tel.: 376 347 284, mobil: 725 855 454
e-mail: pkodes@mukt.cz

cí odboru rozvo
tel.: 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz

Bc. Pavla Hilscher
tel.: 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.mesto-klatovy.cz

podání je možné -ZAK
tup k elektronickému nástroji E-ZAK je k dispozici na adrese 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz/ e-
deného el. nástroje zaregistrovat.

Registrace dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK se provede na adrese
https://zakazky.mesto-klatovy.cz/registrace.html
platný elektronický podpis založ a-

https://zakazky.mesto-klatovy.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf
a manuálu elektronického podpisu 
https://zakazky.mesto-klatovy.cz/manual_3/qcm-podepisovaci_applet-pdf
Na adrese https://zakazky.mesto-klatovy.cz/test_index.html

a
Test odeslání nabídky a-

ému. Dodavatel funkci najde v levém dolním 
rohu titulní strany.

1.2
Mgr. Rudolf Salvetr, 

staros
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2.1 Dr
Podlimitní v

2.2

podmínkami. Jedná se o stavební práce pro akci „Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy – “. 

Kód CPV: 45000000-7, 45233100-0, 45233000-9, 45233222-1, 34928510-6, 45232440-8, 
45112000-5

proj stavby
Stezka pro chodce a cyklisty (viz p této Výzvy) zpracované firmou MACÁN PROJEKCE 
DS s.r.o. 28057198 a soupisu prací s této Výzvy).

rajni-
ce) v
v
bude sloužit k

tato Výzva je souhrnem 
plývajících z

této

a-
noveními zákona.

Zadavatel ve vztahu k zadávacím podmínkám uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na ob-

e-
šení.

2.3
Vybraný dod následujících termínech:

Zadavatel požaduje 
o dílo.

Zadavatel požaduje é zakázky:
do í.

dnotícím kritériem.

pp.
3486/3, 3486/21, 987/9, 987/10, 987/2, 3486/27, 1023/11, 1023/12, 3500, 1023/21, 1016/4 v k. ú. 
Klatovy. 
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4 pro podání nabídek

3. Poskytování zadávací dokumentace

7.885.000,00 
projektové dokumentace a soupisu prací 

s
2.2.

ý krajem.

3.1 Obecná ujednání o poskytování ZD
Kompletní zadávací dokumentace vatele po celou 

odání nabídek. 

zadávací dokumentace:

Bc. Pavla Hilscher, tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz
347 255, e-mail: javaleckova@mukt.cz

3.2

7 c-
tvím E-ZAK. Zadavatel do 3 pr
E-

- 4 pracovní dny
podání nabídek. 

eno.

4.1 : 24.07.2020, 10:00 h.

nepovažuje za podané
a .

5.1 Kvalifika
-
-
- technické kvalifikace podle § 79 zákona.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje tník ve zjednodušeném podlimitním 

v prosté kopii (
do nabídky) prokázání 

kvalifikace jednotným evropským 
souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona a dle § 87 zákona.
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– vybraný dodavatel, 
veškeré doklady požadované k kace v

v souladu s ust. § 122 odst. 3 zákona. 

odst.
ede dnem podání nabídky.

Pokud není nické nebo 
profesní) kvalifikace, požadované zadavatelem
rozsahu dle ust. § 83, odst. 1 zákona.
zadá následující: 

-
-
-
- písemný závazek k

nebo práv, s nimiž bude dodavatel disponovat v
v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele dle § 83 odst. 1 a 2 záko-
na. Má se za to, že požadavek je s

s dodavatelem.

podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z

5.2
5.2.1

a) který nebyl v zemi svého sídla v o-
in uvedený v

í,
b) který nemá v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen

nedoplatek,
c) který nemá v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na v ,
d) který nemá v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

sti,
e) který není v rozhodnutí o úpadku, nebyla í-

obdobné situaci podle právn
odavatele.

5.2.2

republice 

a)
odst. 1 písm. a) zákona (u osob uvedených v § 74 odst. 2 zákona),

b)
c) vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

zákona, 
d)
e) á-

kona.
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Za bezdlužnost dle výše uvedených

5.3
ožením dokla :

a) V , pokud je v výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán.

jiné obdob

b) D
zakázky, zejména do

b.1) zadavatel požaduje 

c) D nebo osoby, je-

c.1) zadavatel požaduje doložení autorizace v oboru dopravní stavby.

dodavatele, doloží 
u-

. Pokud tato osoba je jinou osobou dle § 83 zákona, dolo zadávacího 
ízení doklady dle bodu 5.1 této Výzvy.

5.4 Technická kvalifikace dle § 79 zákona
ením:

Seznamu stavebních prací ) bného charakteru 
k

nejvýznam-
ací; 

Zadavatel vymezuje utí
obdobného charakteru takto:

- obdobného
charakteru tj. „výstavba místních komunikací“ a to v rozsahu referen
zakázky s jednotlivým 2 mil. .
Pozn.: za místní komunikace se považují místní komunikace I.–

997 Sb. v
3 ks

a podpisem této osoby. Z 2
bez DPH za výstavbu místních komunikací z cel

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je

ních zakázek. V budou v rozporu 
s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si za

ze zadá

a .
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6. – hodnotící kritéria

7. Obchodní podmínky

5.5
požadovaném rozsahu nebo nesplní 

své rozhodnutí o jeho vylou-

Základním a jediným hodnotícím ekonomická výhodnost 
nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za 

.

Hodnotí ý-
nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky zadavatele na obchodní podmínky jsou v souladu s , podrob-
návrhu a-

ahují pokyny zadavatele, vztahující se k návrhu smlouvy.  

Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální.

7.1 Návrh smlouvy o dílo

povinen zpracovat dle vzorového návrhu smlouvy, který je této Výzvy.
NESMÍ

smlouvy ani žád

Návrh smlouvy musí být ze dnat 

7.2 Poddodavatelé

prohlášení rhu 
smlouvy.

uvedením identifika nich,
odílu .

podepsáno 
jed

Bližší podmínky uvedeny v návrhu smlouvy.
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7.3
Zadavatelem stanovená minimální doba záruky za celé dílo je

Bližší podmínky uvedeny v návrhu smlouvy.

7.4 Platební podmínky
urami.

š-

provedených v
í

Zadavatel se zavazuje vyžádat eventuá d-
e-

vzetí, jinak se má za to, že s

pracovníkem zadavatele.

S zadavateli. Faktura musí obsahovat veškeré 
i-

tosti, z a-
davateli fakturu ve 3 originálech. Zadavatel neposkytuje zálohy.

Bližší podmínky uvedeny v návrhu smlouvy.

7.5
souvislosti se ících vliv 

Bližší podmínky uvedeny v návrhu smlouvy.

7.6
2 návrhu smlouvy

ná verze je –
o této Výzvy).

pis prací s o-
žen zadavatelem, . Položku v

Jakékoliv zásahy 
í e-

tné! 

V soupisu prací s s-
ti, je zákona o zadavateli požadovat 
vy
s n-

do soupisu prací s
ení.  

Soupis prací s podepsán osobou 
d
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7.7

této Výzvy
návrhu smlouvy. 

ní smlouvy ze strany 
zadavatele z souladu s § 122 odst. 
5 zákona.

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, zpracované do podrobností 
nezbytných pro podání nabídky a soupisu prací, dodávek a služeb s elektr. 
podo
Projektová ohy 

této Výzvy.

á
í

Pokud jsou technické podmínky stano é
n-

né známky nebo

Zadavatel nep .

Zad u Výzvy
NESMÍ v soupisu prací s VV

a Výzvy) nebo soupisu prací s VV
a Výzvy) nad rámec k zname-

zákona s
ze zení.

i-
soupisu prací s VV jednotlivých 

t-
í-

této Výzvy í-
ka ízení. 

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré ízení spojené 
o-

ustné a zahrnují všechny práce u-

8. Technické podmínky

9. Požadavky na varianty nabídky

10.
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á-

Nabídková cena musí být stanovena j
- celková ,
- celkové DPH 21 % ,
- celková .

vou cenu v
a krycího listu nabídky. 

šechny položky uvedené v soupisu
prací s VV a dále zohlednit veškeré podmínky specifikované v této lohách. 

to, že dílo lze v plném rozsahu za tuto nabídkovou cenu realizovat.

11.1 Jazyk nabídky

K
jazyka.

11.2

podepsány
nabídce.

11.3
ést v omyl. Všechny listy 

e celkový po
v nabídce.

11.4
V souladu s § 107 odst. 1 zákona elektronické 
podo

a) obsah nabídky, 

b) krycí list n e-
této Výzvy),

á
3 této Výzvy á-

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
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12. Ostatní podmínky, požadavky a informace zadavatele

– – epsané osobou 

v této Výzvy),
– Soupis prací s 2 této Výzvy podepsaný

d
ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze software pro roz-

, který je ve sh
(

),

e) doklady k prok ,

ní pojistné smlouvy é
této Výzvy),

– informace ke stanovení koordinátora BOZP dnat 
Výzvy),

bídky íka 

Elektronické podání nabídky musí být podepsáno elektronickým podpisem osobou oprávn
. V

musí být v

12.1 Otevírání nabídek
Nabídky v á zadavatel v -
lh ty pro podání nabídek.
nabíd datovou zprávou obsahující 
nabídku souladu s § 109 odst. 2 zákona.

12.2 Podání nabídky
v

elektronického nástroje E-ZAK 
v

zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v
souladu s § 28 odst. 2 zákona.

v tomtéž 

za
bude vybrána jako nej-

zadávací § 124 zákona.

12.3 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

bude probíhat pouze v -ZAK.
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12.4 Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky
a) zadávacím 

b) 
jejichž 

v rámci zadání 

c) souladu s ust. § 127 zákona. 

d) Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
-

zadavatele v souladu s § 53 odst. 5 zákona,
- souladu s § 53 odst. 

5 zákona,
-

odst. 1 a) zákona.

e) Zadavatel má dle § 223 zákona právo odstoupit od smlouvy v í-
e nebo doklady, které neodpovídají 

f)
s

informacím, v ní a v souladu se zákonem 

j

g)
zakázku.

h) a-
– pokud se 

dlou

12.5

a) souladu s § 122 
odst. 3 písm. a) zákona,

b) výpisu z
, z nichž vyplývá vztah 

dodavateli v souladu s § 122 odst. 5 zákona a to v a-
tel sám ne

c) souladu s ust. § 48 odst. 7 
,

d) kopie pojistné smlouvy.

v
v -ZAK. Doklady doloží 

dodavatel digitálním originále pode eným 
užeb 
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v

Nes slu 
ust. § 122 odst. 7 zákona.

V Klatovech 08.07.2020

Mgr. Rudolf Salvetr

y:
1 – Projektová dokumentace 

– Soupis prací s výkazem 
– Návrh smlouvy o dílo
– Krycí list nabídky 
– estné prohlášení o poddodavatelích
– Z –
– estné prohlášení k
– Informace ke stanovení koordinátora BOZP

Rudolf 
Salvetr

Digitáln  podepsal Rudolf Salvetr 
DN: cn=Rudolf Salvetr, 
givenName=Rudolf, sn=Salvetr, 
c=CZ, o=M sto Klatovy, 
serialNumber=ICA - 10473968 
Datum: 2020.07.08 16:10:49 
+02'00'
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