
 
 

 

Město Český Krumlov 
Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  

IČ: 00245836 
 
 

 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE   

(dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů) 

 
 

Ke zjednodušenému podlimitnímu řízení 

na veřejnou zakázku na stavební práce 
 

„Montážní plošina a podp ůrná plošina pro 
stavbu lávky č. CK-004 - Lávka p řes Vltavu u 

mostu Na plášti, Český Krumlov“  
 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 

WALLET s.r.o., sídlem Karlovo náměstí 29/14 - 15, 120 00 Praha 2 
doručovací adresa (provozovna) Lidická 8, 680 01 Boskovice 
 
 
 
 
 
 

Preambule 
 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce zveřejněného podle zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky 
v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá 
uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto 
zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje 
všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi 
řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud 
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.  



 
 

 
1 Identifikace zadavatele 
 
Název zadavatele:       M ěsto Český Krumlov 
Právní forma:        801 - Obec 
Sídlo: Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
IČ: 00245836 
DIČ:         CZ00245836 
Statutární zástupce zadavatele:      Mgr. Dalibor Carda, starosta  
Kontaktní osoba zadavatele: Václav Pártl                
Telefon:        380 766 711 
E-mail:                      vaclav.partl@mu.ckrumlov.cz  
 
 
Osoba pov ěřená činnostmi zadavatele: WALLET s.r.o. 
IČ: 26704871 
DIČ: CZ26704871 
Sídlo/místo podnikání:  Karlovo náměstí 292/14-15, 120 00  Praha 2,  
 provozovna Lidická 8, 680 01 Boskovice 
Kontaktní osoba: Bc. Tamara Chládková 
Telefon, fax: + 420 731 495 574 
E-mail: chladkova@wallet.cz 
 
 
 
2 Předmět veřejné zakázky 
 
 
2.1 Klasifikace p ředmětu ve řejné zakázky 
 
CPV kód je 45000000-7   stavební práce 
  
 
2.2 Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 1 500 000 Kč bez DPH 
 
2.3 Popis p ředmětu ve řejné zakázky 
 
Stavba plošin navazuje na již realizovanou zakázku „Odstranění bodových závad na místní 
komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov“ financovanou z operačního 
programu ROP NUTS II Jihozápad, reg.č. CZ.1.14/1.5.00/13.02435. Předmětem zakázky je výstavba 
dočasného zařízení staveniště:  
1) stavba těžké montážní plošiny umožňující nájezd nákladních vozidel a jeřábů pro demontáž 
stávající lávky a montáž vrchní stavby nové lávky v řečišti Vltavy 
2) zřízení podpůrné konstrukce pod stávající železobetonovou lávku, umožňující podepření a uložení 
rozřezaných částí železobetonové  konstrukce stávající lávky (předpokládá se řezání diamantovým 
lanem). 
 
2.4        Výkaz vým ěr 
 
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44 odst. 4 zákona výkaz výměr požadovaných 
stavebních prací v tištěné a elektronické podobě.  



 
 

 
 
2.5        Závaznost výkazu vým ěr 
 
Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V případě jakéhokoliv rozporu mezi 
výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové 
ceny tištěná forma výkazu výměr. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr 
s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě 
v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení  § 49 zákona. 
 
 
3 Doba a místo pln ění veřejné zakázky 
 
3.1 Termíny pln ění 
 
Předpokládané datum zahájení stavby: 7 dnů od p ředání staveništ ě (zadavatel předpokládá podpis 
smlouvy v co možná nekratším termínu od výběru nejvhodnější nabídky) 
 
Předpokládané datum ukončení stavby:  do 14 dn ů od zahájení prací  (montáž obou plošin bude 
trvat nejdéle 14 dn ů od zahájení prací a p ředpokládaná doba jejich nasazení na stavb ě je 16 
týdn ů, po skon čení montáže nové vrchní stavby lávky budou plošiny kompletn ě demontovány)  

3.2 Podmínky pro zm ěny termín ů pln ění 

Uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, je povinen dodržet termín dokončení stavby i v případě, 
pokud se z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele (zejména prodloužením doby trvání zadávacího 
řízení) předpokládaný termín zahájení stavby zpozdí, ne však více než o 30 dnů. Lhůta plnění 
navržená uchazečem v nabídce musí v tomto případě zůstat zachována – termín dokončení je 
termínem limitním.  
 
3.3 Místo pln ění 
 
Místem plnění stavby je katastrální území města Český Krumlov 
 
3.4 Časový a finan ční harmonogram pln ění 
 
Uchazeč jako součást nabídky předloží časový a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné 
zakázky. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny.  
 
 
4 Technické podmínky pro zhotovení stavby  
 
 
4.1 Podklad vymezující technické podmínky 
 
Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Montážní plošina a podpůrná 
plošina pro stavbu lávky č. CK-004 - Lávka přes Vltavu u mostu Na plášti, Český Krumlov“. 
Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Milan Macko, Mosty a konstrukce staveb, projekční a 
konstrukční kancelář, Okružní 1134, 500 03 Hradec Králové, vypracoval: ing. Petr Polák 

4.2 Dokumenty pro vymezení technických podmínek 

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:  
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy,  



 
 

b) evropská technická schválení,  
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,  
d) mezinárodní normy, nebo  
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.  

4.3 Podklady obsahující vymezení technických podmínek 

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu 
na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být 
v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:  

a) české technické normy, 
b) stavební technická osvědčení, nebo  
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků. 

4.4 Záměna či změna technických podmínek  

U každého odkazu podle předchozích odstavců zadavatel nepřipouští použití jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení. Platí přitom, že výše popsané konkrétní odkazy na normy či jiné předpisy 
se vztahují na podobu či označení předpisu platné v době průběhu zadávacího řízení. 
 
4.5 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
 
Dodavatel stavby  zajistí, aby v průběhu provádění prací byla dodržována bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a dále dle  zákona 
309/2006 Sb., NV 101/2005 Sb. , vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. , NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb. NV 
406/2004 Sb., 87/2000 Sb., vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. a ČSN upravujícími podmínky BOZP a PO.  
 

5 Obchodní podmínky 

 
5.1 Obchodní podmínky pro dodávku stavebních prací 
 
Návrh smlouvy vymezující budoucí rámec smluvního vztahu je nedílnou součástí této zadávací 
dokumentace. Uchazeči vyplní do návrhu smlouvy chybějící údaje. Návrh smlouvy je pro uchazeče 
závazný, uchazeč není oprávněn v návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení. 
Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a 
další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „***“). Pokud nabídku podává 
více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace 
smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve 
smyslu § 51 odst. 6 zákona. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle 
právních předpisů, plná moc pak musí  být součástí nabídky v prosté kopii. Pokud návrh smlouvy 
nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Nedílnou součástí návrhu smlouvy 
bude finanční a časový harmonogram výstavby, ze kterého bude patrno časové i finanční plnění 
stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem 
uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. 
 
5.2 Plnění zakázky formou subdodávky 
 
V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce 
uchazeče, jaká část plnění bude zadána třetím osobám a které osoby to budou (u subdodavatele je 
uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona) a doklad o autorizaci 
v příslušném oboru.  



 
 

 
5.3 Závaznost obchodních podmínek 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí 
respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo 
v rozporu s obchodními podmínkami. 

 

6 Platební podmínky 

Platební podmínky jsou podrobněji vymezeny v návrhu smlouvy, který je nedílnou přílohou této 
zadávací dokumentace. Cena za dílo bude hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů, 
které budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě 
objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb. Práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
Cena za dílo bude uhrazena fakturou vystavenou měsíčně na základě dvou dílčích daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem a na základě jedné konečné faktury vystavené zhotovitelem.   

Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dnů. Lhůta začíná běžet od prvního dne doručení faktury 
objednateli. Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 

7 Požadavek na zp ůsob zpracování nabídkové ceny 

 
7.1 Nabídková cena, či jiné požadované cenové údaje týkající se celkové nabídkové ceny budou 
uvedeny v české měně v členění jako cena celkem bez DPH, výši DPH a cena celkem včetně DPH. 
Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace a 
uchazeč jej předloží jako nedílnou součást návrhu smlouvy. Nabídková cena v tomto členění bude 
uvedena na krycím listu nabídky .  
 
7.2 Zadavatel jako součást zadávací dokumentaci předkládá výkaz výměr požadovaných prací a 
konstrukcí v tištěné formě a v elektronické podobě. Dodavatel je povinen prokázat cenu jednotlivých 
stavebních objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny 
uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, 
že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být 
součástí návrhu smlouvy. 
 
7.3 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit 
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace a dodavatel je vázán 
nabídkovou cenou po celou dobu stavby. 
 
7.4 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci 
díla vč. všech souvisejících činností. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 
 
7.5 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který 
vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součástí zadávací 
dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny 
jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče 
(dodavatele).  
 
7.6 Uchazečem předložený a oceněný výkaz výměr bude zhotovitelem zpracován podle metodiky 
ÚRS (RTS)  a předložen v tištěné podobě. 
 



 
 

7.7 Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný dodavatel (má se na mysli 
soulad jak v množství tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící 
komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona. 
7.7.1 Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty je zejména: 

a) dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty 
b) dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. 

7.7.2  V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. 
chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící 
komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování; 

7.7.3  Obsahuje-li výkaz výměr i položky vedlejších rozpočtových nákladů, pak tyto údaje jsou jen 
informativní a uchazeč ocení náklady na vedlejší rozpočtové náklady (např. náklady na zařízení 
staveniště) podle své kalkulace. Jakékoliv procenta u vedlejších rozpočtových nákladů uvedená 
případně ve výkazu výměr nebo jiné části zadávací dokumentace mají jen informativní charakter. 

7.7.4  Změna výkazu výměr: pokud zadavatel na základě žádosti uchazeče(ů) o veřejnou zakázku 
nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, 
upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen 
tuto změnu oznámenou způsobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona zahrnout do svých 
položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. 
 
7.8 Sleva z ceny: pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu uvést 

jako procentuální sazbu z nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální 
částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná. 

 
7.9 Jednotkové ceny v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady - tedy mimo položky 
vyplývající z výkazu výměr pokrývajícího vlastní dílo i veškeré související náklady nutné k řádnému 
plnění dodávky, kompletace a předání díla a to, mimo jiné: 
 

• veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inž. sítě, 
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,                

• veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

• veškeré náklady na zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemísťování a následné odstranění, 

• veškeré náklady na provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování 
znečištění komunikace či škody na nich, 

• veškeré náklady na zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně 
úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání jejich správcům, 

• veškeré náklady na zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla 

• veškeré náklady na uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně 
protokolárního předání s vlastníky pozemků dotčených zábory,   

• veškeré náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek včetně veškerých správních poplatků, 

• veškeré náklady na používání strojů, 
• veškeré náklady na skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a 

materiálů veřejné zakázky, 
• veškeré náklady na schvalovací řízení, převod vlastnických práv na Objednatele, 
• veškeré náklady na pojištění, daně, cla (náklady spojené s celní manipulací a náklady 

na proclení), správní poplatky, 
• veškeré náklady na zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 

kolaudaci dle zákona č. 22 / 97 Sb. o technických požadavcích na výrobky,  



 
 

• veškeré náklady na zajištění a provedení všech požadovaných zkoušek a revizí dle  
ČSN  a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných. Vypracování první hlavní prohlídky, vypracování mostních listů a výpočty 
zatížitelnosti 

• veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií, na 
dodávku elektřiny, vodné a stočné, během provádění veřejné zakázky, 

• veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 
započetím a po skončení plnění veřejné zakázky, 

• veškeré náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku  na skládku   v souladu se 
zákonem 185/2001( Zákon o odpadech ), 

• veškeré provozní náklady dodavatele včetně nákladů na ubytování, 
• veškeré náklady na uvedení stavbou dotčených prostor do původního stavu, 
• veškeré náklady jakkoliv související s kompletací díla, 
• veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace díla, 
• veškeré náklady na pochůzky po úřadech, schvalovací řízení, které nese Zhotovitel, 
• veškeré náklady na provádění všech, příslušnými normami a vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, veřejné zakázky, 
• veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné 

zakázky, 
• veškeré náklady na zabezpečení stavby proti působení nepříznivých klimatických jevů, 

zejména proti možnosti způsobení škod sesutím nebo splavením zeminy nebo materiálu 
jakož i zvýšenému odtoku povrchových vod z prostoru stavby, 

• veškeré náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu osob a majetku a vodních toků,  

• veškeré náklady na zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, 
stavebního povolení nebo jiných dokladů,  

• veškeré náklady na vytýčení stavby podle projektu   oprávněným geodetem – systém 
JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů 

• veškeré náklady na vytýčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace 
lomových bodů hranice podle zákona   č. 344/1992 Sb. ( Katastrální zákon )  a 
prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 85-87 vytyčování vlastnických hranic,  protokol 
ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb. §    13 písmeno a) 

• veškeré náklady na pořízení geodetické dokumentace  skutečného provedení stavby     
(v grafické i digitální podobě ve 3 vyhotoveních) , předaná dokumentace bude  opatřena 
podpisem a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby dle zákona č. 200/94Sb.   

• veškeré náklady na  vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby s vyznačením 
věcného  břemene, odsouhlaseného Katastrálním úřadem – podle zákona č.344/1992 
Sb (Katastrální zákon) a  vyhlášky č.26/2007 Sb. § 73-82 v počtu odpovídajícím 
podmínkám zápisu vkladu věcného břemene do KN ( počet účastníků smlouvy o zřízení 
VB +3),  

• veškeré náklady na pořízení dokumentace skutečného provedení stavby  ve 3 
vyhotoveních  v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD 

• veškeré náklady na pořízení dokladů ke kolaudaci  
 

7.10 Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny sazeb DPH. Jiná podmínka pro 
překročení nabídkové ceny není přípustná. 
 
7.11 V případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté 
v projektové zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, 
bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem. 
 



 
 

8 Požadavky na kvalifikaci  
 
8.1 Kvalifikace uchaze če 
 
Ve smyslu § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě 
povinen veřejnému zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) 
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím 
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.  

 
Ve smyslu § 51 odst. 5 zákona, v případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika 
dodavateli společně a za tímto účelem hodlají dodavatelé podat společnou nabídku, je každý 
z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. 
a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. Další povinností 
dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, je předložit v nabídce veřejnému zadavateli smlouvu, ve 
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky. 

 
Dle § 51 odst. 7 zákona, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční 
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným 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, pokud zadavatel v 
zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví 
jinak; 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. Povinnost 
připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve 
slovenském jazyce. 

8.2 Základní kvalifika ční předpoklady (§ 53 zákona) 
 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu dle § 53 odst. 1 zákona, 
vyplněním přílohy č. 2 čestné prohlášení (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). 

8.3 Profesní kvalifika ční předpoklady (§ 54 zákona) 
 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu: 

8.3.1 dle § 54 písm. a) zákona – prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 



 
 

8.3.2 dle § 54 písm. b) zákona – prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující živnostenská oprávnění v předmětu podnikání „provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“. 

8.3.3 dle § 54 písm. d) zákona – Prostá kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele 
nebo osoby, prostřednictvím které odbornou způsobilost zabezpečuje, dodavatel prokáže 
odbornou způsobilost předložením dokladů o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb. v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce.  

 
Poznámka: 
Pokud dodavatel prokazuje kvalifikační předpoklad dle bodu 8.3.3 prostřednictvím svého 
zaměstnance, doloží dodavatel čestné prohlášení o tom, že osobu zaměstnává. Pokud dodavatel 
prokazuje kvalifikační předpoklad dle bodu 8.3.3 s pomocí subdodavatele, předloží dodavatel smlouvu 
se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky.  

8.4 Ekonomické a finan ční kvalifika ční předpoklady (§ 55 zákona) 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů: 

8.4.1 dle § 55 odst. 1 písm. a)  zákona prostou kopii pojistné smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši 1,5 mil. Kč. 

8.5 Technické kvalifika ční p ředpoklady (§ 56 zákona) 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů:  

8.5.1 dle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením prosté kopie podepsaného seznamu 
nejvýznamnějších stavebních prací, provedených dodavatelem v posledních 5 letech. 
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu minimálně 5 
stavebních zakázek v oboru provádění prací na mostních stavbách s hodnotou minimálně 1,2 
mil. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení stavebních 
prací obdobného charakteru; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo a stručný 
popis stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 
řádně a odborně.  

8.6 Pravost a stá ří doklad ů (§ 57 zákona) 

8.6.1 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů. 

8.6.2 Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v § 50 a násl. zákona. 
 
 
9 Prohlídka místa pln ění 

 
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění, jelikož místo je volně přístupné 24 hodin denně. 
 
10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obs ah nabídky 
 



 
 

Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje § 68 zákona. Z důvodu přehlednosti doporučuje 
zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda 
každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny: 
 
 
ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 
 
1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem 

či za uchazeče  
2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace 

2.1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
2.2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
2.3. doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
2.4. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 

 
ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

1. Návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč ve 
své nabídce doloží Smlouvu o dílo, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace, která je 
pro uchazeče závazná a uchazeč není oprávněn ji měnit.  

2. Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. 
„slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace) doplněním jednotkových cen jednotlivých 
položek „slepého rozpočtu“. Položkový rozpočet díla musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o 
dílo.  

3. Časový harmonogram a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který bude 
nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. Minimální podrobnost v týdnech 

 
ČÁST 3 – DALŠÍ NEDÍLNÉ SOU ČÁSTI NABÍDKY 

1. Vyplněný formulář s identifikačními údaji osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel zakázku plnit 
(subdodavatelé). 

2. Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace jako plná moc apod. 

3. CD obsahující návrh smlouvy v elektronické podobě včetně jejích nedílných příloh (ve formátu 
*.doc). 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním 
nabídky autentizační šňůrkou, jejíž volný konec by měl být zapečetěn nebo přelepen nebo jinak 
ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Dále 
zadavatel doporučuje i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, 
nepřerušenou číselnou řadou.  
 
11 Způsob podání nabídky 

Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona. 

 

11.1 Podání nabídky 

Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené: Neotvírat - „Montážní plošina a 
podp ůrná plošina pro stavbu lávky č. CK-004 - Lávka p řes Vltavu u mostu Na plášti, Český 
Krumlov“ Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle 
§ 71 odst. 6 zákona. Nabídku podává uchazeč v jednom písemném vyhotovení. Nabídka a veškerá 
prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) tyto úkony činit nebo 



 
 

zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná moc pak musí  být součástí 
nabídky v prosté kopii. Zadavatel vyžaduje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil CD 
dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem. 
Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. Tato forma 
nabídky slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má 
za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. Uchazeč může podat pouze jednu 
nabídku.  

11.2 Místo a lh ůta pro podání nabídky 

Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 
381 01 Český Krumlov na podatelně.  

Dne 16.4.2012 je možné podat nabídku od 08:00 do 8:30 hod, tímto datem a hodinou kon čí lhůta 
pro podání a p řijetí nabídky.  Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení 
zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom 
považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou 
opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a 
přijatých nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou 
v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány. 

 

11.3 Další požadavky na nabídku uchaze če 

 

11.3.1 Nabídka veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce nebo slovenském 
jazyce. Listiny v jiném než českém a slovenském jazyce budou doplněny úředním překladem.  

11.3.2 Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více               
dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s 
dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Dodavatel, který podá nabídku v 
tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž 
zadávacím řízení. 

11.3.3 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, 
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. 
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

11.3.4 Dodavatel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích 
správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních, vydaných oprávněnými orgány k prováděné 
stavbě. 

11.4 Délka zadávací lh ůty 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 120 dnů 

11.5  Elektronické podání nabídky 

Elektronické podání nabídky se neumožňuje. 

 
12 Dodatečné informace  

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči v souladu s ust. § 49 odst. 1 zákona kontaktní osobě: 
Bc. Tamara Chládková , mob.: + 420 731 495 574, na e-mail: chladkova@wallet.cz  



 
 

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, 
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta. 
 
 

13 Údaje o možnosti vyzvednutí podklad ů 
 
Podklady jsou k dispozici u osoby pověřené výkonem zadavatelských činností: WALLET s.r.o., Lidická 
8, 680 01  Boskovice, Bc. Tamara Chládková, tel. +420 731 495 574. 
 
Přílohy včetně zadávacích podmínek budou poskytovány na CD za úhradu 200 Kč bez DPH + 
poštovné na základě písemné objednávky na e-mail: chladkova@wallet.cz.  
 

14 Otevírání obálek 
 
15.1 Datum a čas otevírání obálek 
 
datum: 16.4. 2012 hodina: 9:00  

 
15.2 Adresa místa otevírání obálek  

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, zasedací místnost 3. ,patro MěÚ 

 

15.3 Průběh otevírání obálek 

Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele, členů komise, také uchazeči, kteří svoji 
přítomnost potvrdí v prezenční listině. Uchazeči se legitimují dokladem totožnosti, pokud se na 
otevírání obálek dostaví zástupce uchazeče, který není statutární orgán nebo člen statutárního 
orgánu, předloží zástupce uchazeče plnou moc k zastupování uchazeče na otevírání obálek. 

Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Nabídky předložené po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty. 

Komise při otevírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda 
je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a zda nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
 
 
16 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
 
16.1 Základní hodnotící kritérium 
 
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní 
hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  
 
17 Ostatní podmínky zadávacího řízení 
 
17.1 Varianty nabídek podle § 70 zákona 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
17.2 Zadávání částí ve řejných zakázek podle § 98 zákona 
 
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 



 
 

 
17.3 Poskytnutí jistoty 
 
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení poskytl jistinu ve smyslu § 67 zákona. 
 
 
17.4 Opční právo podle § 99 zákona 
 
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje. 
 
17.5 Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci  
 
V případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitou osobu nebo jeho 
organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být 
splněny požadavky na ně kladené normami, zákony, technickými podmínkami (TP) a vzorovými listy.  
 
17.6 Změna a úprava podmínek stanovených v zadávací dokumen taci 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, 
a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo z 
vlastního podnětu. 
 
17.7 Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 84 zákona. Pokud zadavatel 
zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 
 
17.8 Zrušení zadávacího řízení v důsledku nedostatku finan čních prost ředků 
 
Pokud zadavatel neobdrží od poskytovatele dotace finanční prostředky na financování projektu, pak 
takováto okolnost je okolností popsanou v § 84 odstavec 2 písmeno e) zákona  a zadavatel má právo 
zadávací řízení zrušit. Pokud zadavatel z tohoto důvodu zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům 
vůči zadavateli jakýkoliv nárok na náhradu škody nebo případně ušlého zisku. 
 

17.9 Úhrada náklad ů spojených s ú častí ve ve řejné zakázce 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se 
uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 
 
18 Financování   
 
Projekt „Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český 
Krumlov“, reg.č. CZ.1.14/1.5.00/13.02435 je financován z operačního programu ROP NUTS II 
Jihozápad a ERDF.. 



 
 

 
19 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem  
 
19.1 Písemná forma styku 

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím 
řízení musí mít písemnou formu. Je-li úkon učiněn elektronicky nebo jiným způsobem (např. faxem), 
musí být potvrzen. 
 
19.2 Doru čování písemností 

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů: 
- osobně 
- poštou 
- kurýrní službou 
- elektronickými prostředky 
- jiným způsobem (např. faxem) 

Za okamžik doručení se v případě elektronického nebo jiného doručování (např. faxem) považuje den 
a hodina doručení elektronické nebo faxové zprávy, je-li do tří pracovních dnů potvrzena písemně. 
V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení 
kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem. 
 
19.3 Vzájemný styk prost řednictvím zastoupení zadavatele 

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností WALLET, s.r.o., se 
sídlem Karlovo nám. 29/14-15, 120 00 Praha 2, provozovna (doručovací adresa) Lidická 8, 680 01 
Boskovice. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených 
se zadávacím řízením s výjimkou: 

- zadání veřejné zakázky 
- vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení 
- zrušení zadávacího řízení 
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
- vyřízení námitek 

Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel s výjimkou námitek proti úkonům zadavatele a 
s výjimkou návrhu na orgán dohledu zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se považuje 
za doručení zadavateli (kromě uvedených výjimek). 

 
19.4 Doru čování písemností ú častník ům spole čné nabídky 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro 
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel 
odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému 
účastníku společné nabídky samostatně. 
 
V Boskovicích dne 29.3.2012 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 -  Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 - Seznam osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku plnit 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 4       - Návrh smlouvy  
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace s výkazem výměr 
 
 



 
 

 
Příloha č. 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

1. Veřejná zakázka 
 
Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednoduše ném podlimitním řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „zákon“) 
 
Název: „Montážní plošina a podp ůrná plošina pro stavbu 

lávky č. CK-004 - Lávka p řes Vltavu u mostu Na 
plášti, Český Krumlov“ 

2. Základní identifika ční údaje 
2.1. Zadavatel 
 
Název 

Město Český Krumlov 
 

Sídlo Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
IČ 00245836 
DIČ CZ 00245836 
Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Mgr. Dalibor Carda, starosta 
Kontaktní osoba zástupce zadavatele Bc. Tamara Chládková 
Tel./fax +420 731 495 574 
E-mail chladkova@wallet.cz 
2.2. Uchazeč  
Název  
Sídlo  
Tel./fax  
E-mail  
IČ  
DIČ  
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče  
Kontaktní osoba  
Tel./fax  
E-mail  

3. Nabídková cena 
Celková nabídková cena bez DPH  DPH Nabídková cena v četně DPH 

 
........... 

  
.............. 

4. Osoba oprávn ěná jednat jménem či za uchaze če 
Podpis  

 
 
 
 

Titul, jméno, příjmení  
Funkce  
 



 
 

Příloha č. 2 
 

Čestné prohlášení 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

uchazeče ............ 

Prohlašuji tímto čestně, že: 

dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona - žádný ze statutárních orgánu uchazeče 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, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu 
uchazeče právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
splňuje tento předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje 
uchazeč jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona - žádný ze statutárních orgánu uchazeče nebyl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu, jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem 
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tento 
předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, splňuje tento předpoklad vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad splňuje tento předpoklad jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona - uchazeč nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu 
jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního 
zákoníku, 

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona - vůči majetku uchazeče 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, 

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona - uchazeč není v likvidaci, 

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona - uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
uchazeče, 

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona - uchazeč 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, 

dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona - uchazeč 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 
uchazeče, 

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona - uchazeč 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) zákona 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby  
odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na 
tyto osoby, 

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona - uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek, 

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona  - uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta 
za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního 
předpisu (podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), 

dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona  - uchazeč předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů 
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u 
zadavatele: 

............ (uchazeč doplní  jména osob, které pracovali u zadavatele) 

 nebo: Žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu 
nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele. 

dle § 53 odst. 1 písm. m) zákona - má-li uchazeč formu akciové společnosti, předkládá aktuální 
seznam akcionářů s podílem akcí vyšším než 10 %. 

 
 
V                     dne:    
 
 
 
 ……………………………………………………………………….. 

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče) 
 

 
 
Příloha: Seznam akcionářů s podílem akcí vyšším než 10 % dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona 
(platí pouze pro akciové společnosti, uchazeč doplní jako přílohu tohoto čestného prohlášení 



 
 

Příloha č. 3 

Seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona, s jejichž pomo cí hodlá dodavatel (zhotovitel) ve řejnou 
zakázku plnit (subdodavatelé - podzhotovitelé) 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 

„  Montážní plošina a podp ůrná plošina pro stavbu lávky č. 
CK-004 - Lávka p řes Vltavu u mostu Na plášti, Český 

Krumlov “ 

Část plnění VZ, 
kterou hodlá dodavatel 

(zhotovitel) 
zadat subdodavateli 

(podzhotoviteli) 

podíl na 
plnění VZ 

v Kč 

1. Název:  
 Sídlo/místo podnikání:  
 Tel./fax:  
 E-mail:  
 IČ:  

 DIČ:  
 Právní forma:  

 
Osoba oprávn ěná jednat za 
dodavatele:  

 
Osoby zmocn ěné k dalším 
jednáním:  

  

 
2. Název:  
 Sídlo/místo podnikání:  

 Tel./fax:  
 E-mail:  
 IČ:  
 DIČ:  
 Právní forma:  

 
Osoba oprávn ěná jednat za 
dodavatele:  

 
Osoby zmocn ěné k dalším 
jednáním:  

  

 
3. Název:  
 Sídlo/místo podnikání:  
 Tel./fax:  
 E-mail:  
 IČ:  

 DIČ:  
 Právní forma:  

 
Osoba oprávn ěná jednat za 
dodavatele:  

 
Osoby zmocn ěné k dalším 
jednáním:  

  



 
 

 


