
Zadávací dokumentace 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Rekonstrukce chodníků ve městě Velké Pavlovice 
 

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické a obchodní podmínky 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků ve městě Velké Pavlovice. Jedná se 

zejména o bezbariérovou úpravu chodníkových ploch, vjezdů, míst pro přecházení a přechodu pro 

chodce. Dílo pozůstává z dvou projektů, ke kterým jsou zpracovány osobitné projektové 

dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v projektových dokumentacích, které 

tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace. 

 

Identifikační údaje zadavatele:  Město Velké Pavlovice 

 Náměstí 9. Května 700/40 

 691 06 Velké Pavlovice 

 IČ: 00283703 

 

Podkladem pro nabídku jsou projektové dokumentace zpracované projektanty: ViaDesigne s.r.o., 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav a Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 

83, 690 02 Břeclav a výkazy výměr (vše v elektronické podobě na profilu zadavatele).  

 

Zadavatel požaduje záruční lhůtu min. 60 měsíců.  

 

Objednatel nebude zajišťovat vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, uzavírku ani dopravní 

značení. 

 

Zadavatel požaduje, aby stavba byla prováděna tak, aby byla zajištěna dopravní obsluha ve vztahu 

k současnému stavu na staveništi. 

 

Součástí zakázky bude i vyhotovení následujících dokladů: 

- geodetická dokumentace skutečného provedení zpracována odborným geodetem 

v tištěné a digitální podobě v 5 paré 

- geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí – 5 paré 

 

Zadavatel požaduje průběh prací a konečný stav dokladovat fotodokumentací.  

 

Zhotovitel bude povinen dodržovat právní a technické podmínky vyplývající ze závazných 

platných právních předpisů, vyhlášek a norem. 

 

Další podmínky vyplývají z návrhu smlouvy o dílo, zpracované zadavatelem. Tento návrh je 

závazný pro uzavření smluvního vztahu.  

 

Cena předmětu plnění veřejné zakázky bude uhrazena fakturou po jeho předání a převzetí. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky:  3,8 mil. Kč bez DPH 

 

Kompletní zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a výkazů výměr je volně 

ke ztažení na profilu zadavatele: http://velke-pavlovice.profilzadavatele.cz/. 

 

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení: 07/2014 

Termín ukončení:    do 15.09.2014 

http://velke-pavlovice.profilzadavatele.cz/


 

Místo plnění: intravilán města Velké Pavlovice, bližší popis viz PD 

 

 

3. Způsob hodnocení nabídek 

Zadavatel se rozhodl pro hodnocení nabídek využít elektronickou aukci. 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií: 

- celková nabídková cena v Kč bez DPH  100% 

- Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která bude mít po ukončení aukčního kola 

nejnižší aukční hodnotu, tedy nejnižší nabídkovou cenu bez DPH 

 

 

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny: 

Nabídka bude v jazyce českém. Součástí nabídky uchazeče bude nabídková cena (vč. 

položkového rozpočtu, který bude přiložen na digitálním médiu, v podobě oceněného 

zadávacího výkazu výměr), lhůta výstavby a lhůta záruky za jakost díla. 

Nabídková cena za zhotovení předmětu veřejné zakázky dle těchto zadávacích podmínek musí být 

zpracována v českých korunách v členění: 

- cena celkem bez DPH 

- výše DPH (v % i Kč) 

- cena celkem s DPH. 

 

Cena bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla v místě plnění 

(mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na 

zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, 

apod.). 

 

Předložená cenová nabídka bez DPH bude cenou vstupní pro aukční kolo  

 

Nabídka musí obsahovat: 

a) vyplněný formulář Krycí list nabídky 

b) návrh smlouvy o dílo - návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za 

nebo jménem uchazeče. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými 

zadavatelem v zadávací dokumentaci 

c) oceněný rozpočet 

d) doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení dodavatele 

o splnění základních kvalifikačních předpokladů) 

e) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního 

rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku); Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu 

dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

f) Čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

g) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 

 

5. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne  27.6.2014 ve 13:00 hod.  

 

Otevírání obálek bude neveřejné. 

 

6. Způsob a místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně 

Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách 

označených názvem zakázky „Rekonstrukce chodníků ve městě Velké Pavlovice“, firmou a 

zpětnou adresou sídla uchazeče a nápisem „Neotvírat“ a opatřených na uzavření prostředky 



proti neoprávněné manipulaci (např. razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou 

osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou). 

Adresa pro podávání nabídek: Městský úřad Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké 

Pavlovice  

Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podávání nabídek na výše uvedené adrese, na 

podatelně města, v čase: Po a St 7:30-11:00, 11:30-17:00, Út a Čt 7:30-11:00, 16:00, Pá 7:30-

11:00, 11:30-14:00, v poslední den lhůty do 13.00 hod. 

V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky 

adresátem v místě podávání nabídek.  

 

 

7. Požadavky na kvalifikaci: Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání 

nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: 
A. splnění základních kvalifikačních předpokladů; 

B. splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 

C. předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; 

D. splnění technických kvalifikačních předpokladů 

A. Základní kvalifikační předpoklady  

 Základní kvalifikační předpoklady splňuje ten dodavatel,  

a) 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, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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) 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 jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 

jak tato právnická osoba, tak její 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 v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu,  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se 

tento předpoklad na tyto osoby, 

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

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu. 

 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační 

předpoklady. 

 

B. Profesní kvalifikační předpoklady  

  Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, předložením: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán; 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci; zadavatel požaduje předložit doklad prokazující 

živnostenské oprávnění. 
 

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů alespoň 

v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 

C. Čestné prohlášení ekonomické a finanční způsobilosti 

Zadavatel požaduje od uchazeče předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 

D. Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje splnění technických předpokladů, které splní dodavatel, který předloží 

seznam min. 3 významných zakázek obdobného charaktetu, s uvedením jejích rozsahu, ceny a 

doby plnění. 
 
 

8. Název, sídlo, telefon zadavatele 

Město Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice, tel. 519 428 101, IČ: 

00283703 

 

9. Podmínky použití elektronické aukce 

 

a) Informace o postupu při elektronické aukci  

 

     Uchazeč, který podal svou nabídku ve lhůtě pro podání nabídek do zadávacího řízení a jehož 

nabídka nebyla v rámci posouzení a hodnocení nabídek vyloučena ze zadávacího řízení , bude 

vyzván zadavatelem k účasti v elektronické aukci.  

     Výzva bude uchazeči zaslána v souladu s § 97 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, elektronickými prostředky. Elektronická aukce nebude zahájena dříve než 2 pracovní 

dny po odeslání všech výzev jednotlivým uchazečům dle první věty tohoto odstavce.  

   



     Před spuštěním soutěžního kola elektronické aukce bude připraveno v elektronickém nástroji 

oznámení s přepisem předběžných nabídek podaných uchazeči, kteří nebyli po posouzení a 

předběžném hodnocení nabídek vyloučeni.  

 

b) Hodnotící kritéria 

 
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel jediné hodnotící kritérium  
 

Nejnižší nabídková cena bez DPH  

  

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která bude mít po ukončení elektronické aukce nejnižší 

aukční hodnotu, tedy nejnižší nabídkovou cenu bez DPH  

 

 

c) Omezení nových hodnot nabídek uchazečů  

 

 Novou aukční hodnotu je možno podat pouze směrem dolů, to znamená, že uchazeč může 

podat novou aukční hodnotu vždy pouze nižší, než bylo jeho předchozí podání.  

 V rámci aukce lze podávat aukční hodnotu pouze v kladných reálných číslech. Nula se za 

kladné reálné číslo nepovažuje.  

 K podání nové aukční hodnoty je nutno vyplnit příslušné pole nabídkové tabulky k podání 

nové aukční hodnoty.  

 Minimální shoz je 5.000,- Kč od své vlastní nabídky. 

 

d) Informace poskytované uchazečům v průběhu e-aukce  

 

 Aktuálně nejlepší aukční hodnota 

 Informace o čase zbývajícím do ukončení daného kola elektronické aukce 

 Totožnost účastníků elektronické aukce v průběhu kterékoli její fáze nebude zveřejněna 

 

V průběhu e-aukce může administrátor komunikovat s účastníky e-aukce. Pokyny a informace 

předávané účastníkům touto formou jsou povinni všichni účastníci e-aukce respektovat.  

 

 

e) Informace týkající se postupu při elektronické aukci a podmínky podávání nových 

aukčních hodnot 

 

 Informace o postupu při elektronické aukci, podávání nových aukčních hodnot, datum a čas 

zahájení elektronické aukce  budou uvedeny ve výzvě k podání nových aukčních hodnot.   

 

f) Informace o elektronických prostředcích 

 

 Internetová aukce bude realizována prostřednictvím elektronické aplikace  

 Aukční síň elektronického nástroje je na https://aukce.tender-service.info/ 

 Uchazeč je povinen před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření technických 

prostředků a připojení případné problémy ohlásit níže uvedenému administrátorovi 

elektronické aukce.  

 Ve výzvě bude určen HOTLINE a adresa připojení  

 Elektronický nástroj je plně funkční v podmínkách běžného připojení na internet.  

 Doporučené internetové prohlížeče: Mozzila Firefox 9,  Google Chrome 17.  

 

 

https://aukce.tender-service.info/


Administrátor elektronické aukce u zadavatele je Ladislav Šerák, e-mail: 

l.serak@tesb.cz, tel: +420 731 025 486 

 

 

g) Ostatní informace k elektronické aukci 

 

     Po skončení elektronické aukce bude vítězný uchazeč, které se elektronické aukce účastní 

povinný do 3 pracovních dnů doložit aktuální položkový rozpočet v souladu s nabízenou 

vysoutěženou cenou zakázky v elektronické aukci, přičemž cena žádné položky nesmí být vyšší, 

než byla uvedena v položkovém rozpočtu v I. kole.  

  

    Vítězný uchazeč doloží podepsaný návrh smlouvy o dílo s novou nabídkovou cenou.  

 

 

10. Další podmínky 

1. Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze uplatnit 

postupy uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů neboť na ni  

v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona uplatňuje obecnou výjimku z působnosti 

zákona. Pokud jsou proto v těchto zadávacích podmínkách a ostatních dokumentech 

zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové skutečnosti jakkoliv 

vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele dílčích prací zhotovitele. 

3. Výsledek získaný hodnotící komisí při hodnocení a posouzení všech předložených nabídek 

poslouží zadavateli pro rozhodnutí, který uchazeč postoupí do elektronické aukce. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu. 

5. Zadavatel nehradí náklady na vypracování nabídek uchazečů o zakázku. 

6. Zadavatel nebude nabídky uchazečům vracet. 

7. Kontaktní osobou za zadavatele  

a. pro styk s zájemci je  

i. Ladislav Šerák, tel. +420 731 025 486,  

e-mail l.serak@tesb.cz,  

TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o.,  

Na řádku 514/1; 690 02 Břeclav, IČ: 44947917  

b. ve věcech technických  

i. Jitka Krátká, tel. +420 777 736 404,  

e-mail: kratka@velke-pavlovice.cz. 

 

 

V Břeclavi dne 16.6.2014 

mailto:l.serak@tesb.cz
mailto:l.serak@tesb.cz

