
TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

 
dle ustanovení  § 38 odst.1 zákona č.137/2006/Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon") 

 

Název veřejné zakázky : Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný II  Český 

Krumlov 

 

Identifikační údaje zadavatele 

 

Název :                              Město Český Krumlov 

 

IČ :                                    00245836 

 

Adresa :                             náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

 

Osoba oprávněná 

 za zadavatele jednat :     Mgr.Dalibor Carda, starosta 

 

Kontaktní osoba :            Ing.Tomáš Palouda tel. 380 704 618, 724 110 735 

                                           Zdeněk Kmoch             380 766 609, 724 192 165 

 

E-mail                             Tomas.Palouda@ckrf.ckrumlov.cz 

 

1 .Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace 

 

Stavební práce 

 

Název                       CPV 

 

Demoliční práce       45111100-9 

 

Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) :    7 022 000,-Kč bez DPH 

 
Předmětem zakázky je provedení demoličních a sanačních prací objektů a zpevněných ploch 

v lokalitě„Český Krumlov, Vyšný, bývalá kasárna“ 

 

2. Lhůta pro podání nabídek   

 

2.1.  Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:  

 

Datum : Lhůta pro podání nabídek začíná bežet dnem následujícím po dni odeslání textu 

výzvy. 
 

2.1.  Konec běhu lhůty pro podání nabídek:  

 

Datum : 11.7.2011 do 10:30 hodin 

 

 

 



3. Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky 

 
Do soutěže budou zařazeny pouze nabídky jakýmkoliv prokazatelným způsobem doručené do pondělí 

11.7.2011 do 10:30 hodin na adresu Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český 

Krumlov nebo podané osobně na podatelně Městského úřadu v budově v Kaplické ulici č.p.439 

v Českém Krumlově. 

Nabídka bude podána v jedné uzavřené obálce označené textem: 

 „Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný II - Český Krumlov - NEOTVÍRAT do 

úředního otevření“. 

 
     Obálka bude opatřena adresou uchazeče a uzavření obálky bude opatřeno razítkem a podpisem 

oprávněné osoby uchazeče. 

 

4. Otevírání  obálek s nabídkami 

 
Obálky s nabídkami budou otevírány pondělí 11.7.2011 ve 12:00 hod. v zasedací místnosti Městského 

úřadu v Českém Krumlově – Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.  

 

     Uchazeč, který předloží svou nabídku, má právo vyslat svého pověřeného zástupce na veřejné 

otevírání obálek s nabídkami. Zástupce uchazeče bude v takovém případě vybaven pověřovací listinou 

uchazeče. 
 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 zákona 

 

5.1. Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění základních  a profesních 

kvalifikačních předpokladů 

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů 

dodavatele v následujícím rozsahu:  

 
Základní kvalifikační předpoklady 

 

 Uchazeč o zakázku musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1)  doložené 

způsobem dle § 62 odst. 2 zákona a profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu znění § 54 písm. a), 

b), zákona.  

 

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Vybraný zhotovitel tyto 

doklady, ať již úředně ověřené, nebo originály doloží před podpisem SOD. 

 

Zahraniční zhotovitel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 

jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud 

se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele 

určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace 

čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi 

sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné 

prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním 

jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, 

prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem 

podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 

 

Dodavatel prokazuje v rámci této podlimitní veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 

zákona splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. Dodavatel však předloží 

vždy doklady prokazující splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) a h) zákona. 



 
 

Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 

písm. a), b) zákona. Jako doklad pro prokázání § 54 písm. c) vyžaduje zadavatel prostou kopii 

osvědčení o autorizaci inženýra pro obor pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. b) zák. č. 360/1992 Sb. 

v platném znění (u vlastního zaměstnance - bude doplněno čestným prohlášením osoby samé o 

zaměstnaneckém poměru k dodavateli, u osoby ve smluvním poměru bude doplněno smlouvou takové 

osoby s dodavatelem). 

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního 

předpokladu - výpis z obchodního rejstříku - nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 

5.2. Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění ekonomických a finančních 

kvalifikačních předpokladů 

 
Uchazeč v nabídce doloží Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dokladem dle § 55 odst. 

1 písm. a) zákona –  Pojistnou smlouvu v prosté kopii, a to včetně všech příloh, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitním plněním na jednu 

škodní událost min. 10 mil.Kč přičemž pojistné částky z různých pojistných smluv nelze sčítat. 

Zároveň se uchazeč prokáže dokladem dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona - formou čestného prohlášení 

osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele  doložený celkový obrat uchazeče za předcházející 3 

účetní období s tím, že neklesl v žádném z nich pod limit 20 mil. Kč.  

 

 

5.3. Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních 

předpokladů 

 
Uchazeč v nabídce prokáže technické kvalifikační předpoklady dokladem dle § 56 odst. 3 písm. a) 

zákona – Seznamem stavebních (demoličních) prací v hlavních rysech obdobného charakteru, 

provedených dodavatelem v období posledních 5 letech s tím, že minimálně tři dodávky budou s 

předmětem demoličních prací v minimální hodnotě 5 mil. Kč bez DPH u každé z nich, přičemž jedna 

z nich bude v minimální hodnotě 9 mil. Kč bez DPH. K seznamu budou připojena osvědčení 

objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo 

provádění staveb. prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto staveb. práce provedeny řádně a 

odborně. 

 

Uchazeč předloží dle § 56 odst. 4 zákona certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO řady 

9000 vydaný  podle českých technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovněž jiné 

doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. 

 

Uchazeč se zároveň prokáže  dokladem dle § 56 odst. 5 zákona - o registraci v systému řízení a 

auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát dle ČSN EN ISO řady 14 000. 

Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě EU a uzná rovněž jiné doklady o 

rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. 

 

 

Způsobilost subdodavatelů 

 

V případě, že uchazeč hodlá část prací provádět pomocí subdodavatelů (pravidla viz. bod.10-

Ostatní podmínky výběrového řízení), doloží v nabídce stejným výše uvedeným způsobem prokázání 

základních a profesních předpokladů pro každého z nich. 



6. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace dle 

§ 48 zákona 

 

6.1.Poskytnutí zadávací dokumentace 

 

Dodavatelé, kteří obdrželi výzvu k podání a k prokázání kompletní zadávací dokumentaci 

obdrželi společně s touto výzvou. 

 
Zadávací dokumentace pro zájemce, kteří nebyli vyzváni dle § 38 odst. 1 zákona, připravena  zaslána 

v elektronické podobě na základě jeho žádosti zaslané na E-mailovou adresu: 

Tomas.Palouda@ckrf.ckrumlov.cz. 

 

6.2. Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace.  

 

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace. 

 

7. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona, pokud nejsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci 

 

Základním kritériem hodnocení  je:  

 

Nejnižší nabídková cena 

 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude 

přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

8. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) 

 

Délka zadávací lhůty : 8.8.2011 

 

zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 

doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. zadávací lhůta se prodlužuje 

uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby 

uzavření smlouvy podle §82 odst.3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány 

námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí 

zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel 

nesmí uzavřít podle zákona smlouvu.  

 

Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen "Úřad" , zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po 

nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li 

správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední;v takovém 

případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, 

ve které má zadavatel podle rozhodnutí úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona; o 

této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.  

 

 
 

V Českém Krumlově                                                                               ..............................                 

                                                                                                                Mgr.Dalibor Carda 

                                                                                                                   starosta města 


