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Město Český Krumlov 

Vás vyzývá k podání nabídky 
na 

Vypracování projektové dokumentace 
a výkon funkce Koordinátor bezpečnosti práce 

na akci „Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem“ 

 
 

1.1. Vypracování  projektové dokumentace 
 
Obsah a rozsah projektové dokumentace: 
  Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu podle směrnice pro podání žádostí 
o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. (Přibližně odpovídá dokumentaci pro stavební povolení). 
  Bude vypracována dokumentace pro rekonstrukci 3 mostních staveb jako samostatných 
stavebních objektů jedné PD. Dokumentace těchto objektů  musí byt členěna  a obsahově 
přizpůsobena možnosti, že jednotlivé SO budou realizovány jako samostatné stavby. 
Je proto nutné minimalizovat společnou část projektu 
 
SO 201  Lávka přes náhon u mlýna,  evid. č. CK – 005 
SO 202  Lávka přes Vltavu u Pláštáku,  evid. č. CK – 004 
SO 203  Lávka v Jelení zahradě,  evid. č. CK – 015 
 
Dokumentace bude obsahovat kromě výkresové části, průvodní zprávy a technických zpráv 
jednotlivých SO rovněž dokladovou část. 
Na každý SO bude vypracován samostatně  soupis prací, v paré č. 1 také oceněný v CÚ 2011, 
popřípadě v CÚ 2010  
U SO 201 bude vyprojektováno  a oceněno mostní provizorium pro pěší. 
U SO 202 bude ponechána celá spodní stavba, vyprojektována bude pouze nová ocelová nosná 
konstrukce a mostovka v dřevěném provedení podle pokynů orgánů památkové péče 
SO 201 a 203 budou pouze opraveny, natřeny ocelové části a vyměněny dřevěné prvky 
 
 
1.2. Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl.2) a 
§ 18 čl.1) ve fázi zpracování projektové dokumentace a přípravy stavby. 
 
 
Součinnost zadavatele 
  Zadavatel poskytne zpracovateli mostní listy dotčených objektů a protokoly o běžných 
prohlídkách ze srpna 2010. 
Zadavatel bude dále spolupracovat při projednávání PD ve fázi rozpracovanosti. 
 
 
Místo plnění zakázky 
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
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2. Splnění kvalifikace 
a) uchazeč  nebo  zájemce  prokáže  splnění kvalifikačních kritérií čestným prohlášením. 

    

              Čestné prohlášení 
  

Já .............................................jako jednatel/předseda představenstva/majitel společnosti 

prohlašuji že : 

a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný 
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,přijímání úplatku, 
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství za spáchání takového trestného činu,   

b)dodavatel 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, 

c) dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
předpisu, 

d)vůči majetku dodavatele  neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvečního řízení, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních předpisů, 

e)dodavatel není v likvidaci 

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště dodavatele, 

g)dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele, 

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele, 

i) dodavatel 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 odborné 
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. 

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 

V .................................... dne ................ 

 

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

          podpis 
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b) uchazeč nebo zájemce doloží  

a) oprávnění k podnikání, včetně doložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne 
 starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních 
 předpisů. Oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo 
 úředně ověřené kopii. 

b) doklad o odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
 zakázky  vyžadována podle zvláštních právních předpisů- autorizace v oboru „mosty a inženýrské 
konstrukce“ podle zákona 357/2008 Sb. 

   Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, 
výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců. 

   Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 letech  
disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato 
činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce. 

 

3.  Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

3.1 uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je uzavřena 
pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v době podání 
nabídky 

3.2 uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám 
3.3 v případě dodávky projektové dokumentace uchazeč prokáže odbornou způsobilost vlastních 

zaměstnanců podílejících se na zakázce a to předložením kopie vlastního osvědčení o autorizaci v 
oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ 

3.4 v případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními partnery - 
uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů a to včetně doložení odborné způsobilosti pro 
projekční činnost.  

 

4.  Hodnocení nabídek 
Předložené nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti (nabídková cena). 

 

5.  Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1. Termín plnění bude uchazečem uveden ve dnech od data podpisu smlouvy. 
 Pokud bude zakázka prováděna po částech, uvede uchazeč termíny plnění dílčích částí opět ve 

dnech od data podpisu smlouvy, vždy v chronologické návaznosti plnění těchto dílčích částí. 
2. Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 
2.1. Cenová nabídka na vyhotovení a dodávku projektu stavby bude členěna takto : 
 a) cena za vypracování projektu v rozsahu dle kapitoly 1.1 
 b) cena za provedení všech průzkumů, potřebných dle odborného názoru uchazeče pro zdárné 

vyhotovení díla (ceny včetně DPH) - pro každý průzkum bude cena uvedena samostatně. 
 c)  cena za provádění autorského dozoru (AD) - cena bude uvedena v celkové částce včetně DPH, 

navíc bude uvedena i hodinová sazba za provádění AD 
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6. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do: 10.2.2011, 08:00 hodin 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 

 

7. Místo a doba pro doručení nabídek 
poštou na adresu :    Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 

     osobně :    Městský úřad, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 

 

     8. Adresa a sídlo zadavatele:  
 
     Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytnou: 

Ing. Karel Hudera, vedoucí OSMI 

telefon: 380 766 700, 602 703 920  

e-mail:  karel.hudera @mu.ckrumlov.cz  
  

9. Další podmínky 
9.1.  Další požadavky zadavatele 

• Projektová dokumentace musí být předána zadavateli nejpozději do 10.3.2011 do 12:00 
hodin. 

• Dokumentace bude předána v pěti kompletních paré + 1x elektronicky na CD 
 

9.2. Doklady 

 Nabídka uchazeče musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými zastupováním 
organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným 
zástupcem uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu, podepsané statutárním zástupcem, 
přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka s připojením 
razítka společnosti a bude datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky 
bude jedno vyhotovení návrhu smlouvy. 

 Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

                     PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

                       NA  AKCI "ODSTRANĚNÍ BODOVÝCH ZÁVAD NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI,       

                                                  SPOJUJÍCÍ SILNICI I/39 S CENTREM"    

                                          NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ 

       



 5 

 

10. Ostatní ujednání 
   1.Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

 2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a 
výběrové řízení zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit 
předmět zakázky shodně pro všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

 

Prohlášení uchazeče: Uchazeči připojí ke svým nabídkám prohlášení podepsané 
oprávněnou osobou, že bez výhrad souhlasí se zadávacími podmínkami a respektují je. 
Bez tohoto prohlášení nebude nabídka hodnocena. 

 

 

 

 

      V Českém Krumlově  dne 31.1.2011 

 

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

  Ing. Karel Hudera 

  vedoucí Odboru správy majetku a investic 

 


