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Veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění 
Zjednodušené podlimitní řízení 

 
Výzva k podání nabídky 

 
„Rozší ření systému CZT Horaž ďovice“ 
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Mírové nám ěstí 1 
341 01 Horažďovice  
tel.: 376 547 521, fax: 376 547 529 
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V souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), Vás vyzývám k podání nabídky na veřejnou 
zakázku na stavební práce: „Rozší ření systému CZT Horaž ďovice“ 
 
1. Zadavatel 
  

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

 
2. Předmět a druh ve řejné zakázky 
  

 2.1. Předmětem veřejné zakázky je novostavba trubního vedení v rozsahu blíže 
specifikovaném v projektové dokumentaci DSP zpracované společností TENZA, 
Svatopetrská 7, 617 00 Brno v dubnu 2011 

 2.2. Klasifikace: CPV 
45231110-9 stavební práce při kladení potrubí 
45231111-6 vyzvedávání a kladení potrubí 

 2.3. Předpokládaná cena zakázky je 11,4 mil. Kč bez DPH. Dle § 25 zákona se jedná 
o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení  

 2.4. Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky 01.05.2012 – 31.07.2012 
 2.5. Realizace projektu je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 

 
3. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumen taci 
  

 3.1. Zadávací dokumentaci si uchazeči mohou vyžádat na adrese: 
Město Horažďovice, Odbor IRM, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice. 
Kontaktní osoba: Jitka Vokatá Tel: 376 547 573, vokata@muhorazdovice.cz. 

 3.2. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů související 
s poskytnutím zadávací dokumentace ve výši 700,- Kč včetně DPH. Tato částka 
musí být složena na účet Města Horažďovice č. 19 – 821898399 / 0800, pod 
variabilním symbolem, kterým je IČ uchazeče, nebo složena v hotovosti na 
pokladně MÚ před osobním převzetím zadávací dokumentace (nutno domluvit 
předem). Zadávací dokumentace zadavatel poskytne uchazeči dle podmínek a 
ve lhůtách dle § 48 zákona.  

 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
  

 4.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.06.2011 v 09:00 hod.  
 4.2. Nabídky lze poslat doporučeně poštou na adresu město Horažďovice, Mírové 

náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo podat osobně v pracovní době  do 
podatelny Městského úřadu Horažďovice, se sídlem tamtéž.  

 4.4. Zadávací lhůta je 60 dnů a počíná běžet ukončením lhůty pro podání nabídek. 
 4.5. Termín otevírání obálek je stanoven na 29.06.2011 v 10:00 v sídle zadavatele. 
  
5. Prokázání kvalifikace uchaze če 
  

 5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč  
- dle písm. a) až j) čestným prohlášením a dle písm. k), l) seznamem 
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 5.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč dle § 54 písm.a) 
a b) s předmětem činnosti „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ 

 5.3 Ekonomické a kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 55 odst.1  
- dle písm. a) pojistnou smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 11 
mil. Kč 
- dle písm. c) doložením obratu za předchozí 3 účetní období. Zadavatel 
požaduje minimální roční obrat 30 mil. Kč. 

 5.4. Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 56  
Odst. 3 dle písm. a) přehledem stavebních prací za posledních 5 let v rozsahu 
minimálně 3 obdobných prací, každá v hodnotě 3 mil. Kč  

 5.5. Podrobnější podmínky, požadavky a způsob prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů je stanoven v zadávací dokumentaci. 

 
6. Hodnotící kritéria  
  

 6.1 Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném 
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější 
bude hodnocena nabídka dle § 78 zákona odst.1 písm. b)  s nejnižší nabídkovou 
cenou. 

 
7. Prohlídka místa pln ění  
  

 7.1 Prostory jsou volně přístupné. 
 
8. Omezení subdodávek  
  

 8.1 Zadavatel připouští plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím 
subdodavatelů do výše max.30 % z celkového objemu prací. 

 
V Horažďovicích dne 13.06.2011 
 
 
        
        
 
 
            Mgr. Karel Zrůbek 
           starosta 
                v.r.   


