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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Výzva k podání nabídky
na vypracování projektové dokumentace 

a výkon autorského dozoru projektanta stavby

,,Rekonstrukce Rybářské ulice, Horažďovice“

město Horažďovice
Mírové náměstí 1
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tel.: 376 547 522, fax: 376 547 529
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Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 
a výkon autorského dozoru projektanta stavby

Rekonstrukce Rybářské ulice, Horažďovice

podle § 12 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (v platném znění) - veřejná zakázka 
malého rozsahu na služby, zadávaná dle § 18 obecné výjimky z působnosti tohoto zákona a 
v souladu se směrnicí č. 3/2013 města Horažďovice, upravující postup zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu.

1. Zadavatel

Název:            město Horažďovice
Sídlo: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Zastoupené: Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou města 
Bankovní spojení: ČS, a.s. Klatovy, č.ú. 27 – 821898399/0800
IČ, DIČ 00255513, CZ00255513

2. Všeobecné podmínky 

2.1. Zadavatel si vyhrazuje výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít 
smlouvu se žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky.

2.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávaný rozsah změnit.
2.3. Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za vypracování 

nabídky.

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmětem poptávky je vypracování projektové dokumentace, provedení související 
inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby: „Rekonstrukce Rybářské ulice, 
Horažďovice“ v rozsahu daném 
a) sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností
    UNIKA 2012 v celé výkonové fázi:
   - zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
     - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR),
     - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP),
     - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS),
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a 146/2008 Sb.,
c) smlouvou o dílo,
d) textem „Podklady pro zhotovitele projektového řešení“ dle odstavce 3.2.

3.2. Jako podklad pro realizaci předmětu díla je k této výzvě přiložena složka „Podklad pro 
zhotovitele projektového řešení“ ze dne 25.09.2013 (příloha č.3). Zhotovené dílo musí 
splňovat požadavky zadavatele tímto podkladem stanovené.

4. Obchodní podmínky

4.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky, které jsou 
v zadávací dokumentaci předloženy formou formuláře smlouvy o dílo (příloha č.2). 
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5. Doba a místo plnění

5.1. Doba plnění ucelených částí díla
- DUR a IČ UR max. 15.03.2014
- DSP a IČ SP 30.05.2014
- DPS a IČ PS 15.06.2014
- výkon autorského dozoru projektanta na výzvu dle podmínek smlouvy o dílo

5.2. Místo plnění: parc. č. 1490/7, 1490/3, 1485/19, 1485/5, 1485/31, 1485/30, 1485/32 a 
1485/33 v kat. úz. Horažďovice v rozsahu daném přílohou č. 3 „Podklad pro zhotovitele
projektového řešení“ této výzvy.

5.3. Prohlídka místa plnění: prostory jsou volně.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

6.1. Doklad o oprávnění k podnikání – živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku 
nebo výpis z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč zapsán v OR).

6.2. Doklad osvědčující odbornou způsobilost zhotovitele ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb. 
v aktuálním znění – zadavatel akceptuje oprávnění s předmětem 

- pro vodohospodářské stavby (vztahuje se k rekonstrukci vodovodu a kanalizace) a 
- pro dopravní stavby ( vztahuje se k povrchům)

6.3. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) až k) čestným 
prohlášením – formulář přiložen k doplnění.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

7.1. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění v členění ucelených částí díla:
- DUR a IČ UR – stanovením pevné celkové ceny
- DSP a IČ SP – stanovením pevné celkové ceny
- DPS a IČ PS – stanovením pevné celkové ceny
- výkon autorského dozoru projektanta – výpočtem součinu nabídkových jednotkových 

cen a předpokládaného rozsahu
7.2. Uvedená nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu 

plnění zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou.

8. Požadavky na obsah a způsob zpracování nabídky

8.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě.
8.2. Nabídka bude obsahovat

a) krycí list veřejné zakázky (příloha č. 1) - v přiloženém tiskopisu uchazeč doplní 
veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou,

b) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 6. této výzvy,
c) návrh smlouvy o dílo - v přiloženém formuláři návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní 

údaje o zhotoviteli, cenu za dílo, dobu plnění a délku záruční lhůty. Návrh smlouvy 
podepíše oprávněná osoba.

8.3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9. Způsob a lhůta pro podání nabídek

9.1. Nabídky musí být doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem 
uchazeče a nápisem ,,Rekonstrukce Rybářské ulice, Horažďovice“  na adresu zadavatele 
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Horažďovice. 

9.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.10.2013 v 09:00 hod.
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10. Způsob hodnocení nabídek

10.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném 
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny vč. DPH. Jako 
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

11.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje 
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek

12. Zadávací dokumentace

12.1. Zadávací dokumentace obsahuje:
- příloha č. 1 - krycí list veřejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem,
- příloha č. 2 - formulář smlouvy o dílo určený k doplnění údajů uchazečem,
- příloha č. 3 - podklad pro zhotovitele projektového řešení včetně specifikovaných 

   příloh,
- příloha č. 4 - formulář čestného prohlášení prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů dle 
   čl. 6.

13. Kontaktní osoba

13.1. Kontaktní osoba: Jitka Vokatá, tel. 371430573, 376547573, e-mail: 
vokata@muhorazdovice.cz

V Horažďovicích dne 26.09.2013

    Bc. Martina Benešová
                   Vedoucí OIRM, v.r.




