
Město Český Krumlov 
nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 

 
podává výzvu  

k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a podle Pravidel pro zadávání 

zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi 

 
Název akce:  

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název: Město Český Krumlov 
Sídlo: nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01 
IČ: 00245836 
zastoupen: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města, 
kontaktní osoba zadavatele: Ing. Hynek Pazderka, technik Odboru investic MěÚ Český Krumlov 
telefon: 380 766 717 
email: hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz  

2. Podmínky zadání zakázky 

2.1. Vymezení předmětu zakázky 
Předmětem plnění zakázky je provedení stavebních prací dle PD "Vodovod Slupenec", 
zpracovaného projekcí panem Jiřím Sváčkem - VIDEALL Projekt v březnu 2012.  

V rámci realizace akce dojde k výměně starých ocelových vodovodních řadů, kdy na jejich místo 
bude položeno polyetylénové potrubí PE 90/8,2 mm v délce 203 m a polyetylénové potrubí PE 
63/5,8 mm v délce 109 m.  

2.2. Místo plnění zakázky 
Český Krumlov, Slupenec. 

2.3. Doba plnění 
Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: srpen 2012. 

Požadovaný termín dokončení díla: říjen 2012. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, 
ale nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla 
prostého všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce 
veřejné zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  

2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,645 mil Kč bez DPH. 

2.5. Hodnocení nabídek 
Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria. 

Základním hodnotícím kriteriem je nabídková cena bez DPH. 

V případě, že nabídka bude předložena neplátcem DPH, bude tato nabídka posuzována podle 
výše celkové ceny. 

Vodovod Slupenec - 1.etapa 



Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých 
uchazečů tak, že hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na 
nabídnuté výše nabídkové celkové ceny. 

3. Obsah a forma nabídky 

3.1. Členění nabídky – části 

1. Krycí list nabídky (příloha č. 1) 

2. Subdodavatelé (příloha č. 2) 

3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3) 

4. Realizované zakázky srovnatelného charakteru (příloha č. 4) 

5. Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 5) 

6. Položkový rozpočet 

7. Návrh „Harmonogramu realizace díla“ zpracovaný uchazečem 

8. Potvrzení uchazeče o počtu stran nabídky 

3.1.1. Identifikace uchazeče 
Pro uvedení identifikace uchazeče bude použit formulář zadavatele – krycí list nabídky (příloha 
č. 1). 

Jednoznačnou identifikací uchazeče se rozumí: 

- název společnosti, právní forma a sídlo, 
- zápis firmy u příslušného rejstříkového soudu, pokud je v něm uchazeč zapsán, 
- IČ, DIČ, 
- telefon a e - mail, 
- bankovní spojení a číslo účtu, 
- uvedení jmen osob, které jsou oprávněny nebo zmocněny jednat za uchazeče a rozsah jejich 

oprávnění. 

3.1.2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena v příloze č. 1 v požadovaném členění. 

Navržená cena uchazeče o zakázku je cenou pevnou, zahrnující zejména veškeré dále uvedené 
náklady uchazeče 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. 
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo 
změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Uchazeč je vázán nabídkovou 
cenou po celou dobu stavby. 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a 
konstrukcí v elektronické podobě. Uchazeč 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 díla 
v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny.  

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). 



Uchazečem předložený a oceněný výkaz výměr bude zhotovitelem zpracován podle metodiky 
ÚRS (RTS) a předložen v tištěné podobě. 

Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad 
jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící 
komise vyžadovat písemné vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona. 

Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty je zejména: 
a) dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty, 

b) dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. 

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. 

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. 

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. 

Sleva z ceny: Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí být případné slevy 
zahrnuty již v cenách uvedených v příloze č. 1. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. 
paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná. 

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 zejména: 

- 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 Zadavatele, 

- 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. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění, 

- 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 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 

- 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 uchazeč, 

- 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., o katastru nemovitostí České republiky, 
v platném znění, §§ 85 až 87 vytyčování vlastnických hranic vyhlášky č. 26/2007 Sb. ze dne 5. 
února 2007, v platném znění; protokol ověřen podle § 13 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství, v platném znění, 

- 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 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. 



Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny sazeb DPH. Jiná podmínka pro 
překročení nabídkové ceny není přípustná. 

Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, 
Položkové rozpočty musí být součástí uzavřené smlouvy o dílo. Cena díla musí být deklarována 
jako cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.  

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Nabídková cena bude uchazečem 
garantována minimálně po dobu 90 dnů po skončení lhůty pro podání nabídek. V nabídce 
mohou být uvedeny podmínky pro případnou změnu ceny po uplynutí této doby, které však 
nemusí zadavatel přijmout. 

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. Pokud se v průběhu plnění předmětu 
zadávané veřejné zakázky malého rozsahu (díla) se vybraný zhotovitel a objednatel (zadavatel) 
shodnou, že je nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla, bude tato skutečnost sdělena 
zhotovitelem objednateli bez zbytečného prodlení. Následně budou zahájeny potřebné úkony ke 
zjištění rozsahu a ceny takovýchto víceprací. Bez předchozího souhlasu zadavatele nebude mít 
zhotovitel nárok na úhradu ceny za provedení případných dodatečných stavebních prací, byť by 
byly takovéto stavební práce nezbytné k dokončení díla. Podrobnosti zejména ke stanovení ceny 
obsahuje návrh smlouvy o dílo, který je součástí této zadávací dokumentace. 

Vybraný zhotovitel díla nemá právo domáhat se při realizaci díla zvýšené sjednané ceny díla 
z důvodů chyb nebo nedostatků obsažených v jeho nabídkovém rozpočtu. 

3.1.3. Subdodavatelé  
Uchazeč uvede v seznamu osob, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy, všechny své případné 
subdodavatele potřebné ke komplexnímu zhotovení díla, jejich identifikační údaje, popis činnosti 
a podíl výkonů v tis. Kč bez DPH a v procentech ze stavebních nákladů zakázky. Zejména zde 
uvede subdodavatele, kterým/kterými dokládá splnění základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů.  

Seznam subdodavatelů bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

3.1.4. Kvalifikační a jiné předpoklady 
Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, požaduje 
zadavatel prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 50 zákona. Kvalifikaci prokáže uchazeč 
doložením dokladů v nabídce: 
- ke splnění Základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona, 

- ke splnění Profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 zákona a 

- ke splnění Technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 zákona. 

Ke splnění Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení. 

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem ve smyslu § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém 
případě povinen veřejnému zadavateli předložit (ve smyslu § 51 odst. 4 zákona): 
- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu ve smyslu § 53 odst. 1 

písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu ve smyslu § 54 písm. a) 
subdodavatelem, 

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 



bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace ve smyslu § 50 odst. 1 písm. b) až d) 
zákona. 

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace ve smyslu § 
54 písm. a) zákona. 

Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona) 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 zákona uchazeč prokazuje 
předložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této výzvy k podání nabídky, které musí 
být podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 

Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 písm. a), b) a d) zákona prokáže 
uchazeč předložením: 
- dle § 54 písm. a) zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
- dle § 54 písm. b) zákona – dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím 
živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“. 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že při podání společné nabídky (viz výše), kdy předmět plnění 
zadávané veřejné zakázky malého rozsahu bude plněn několika dodavateli, je každý z těchto 
dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz výše) a 
profesního kvalifikačního předpokladu ve smyslu § 54 písm. a) zákona (viz výše) v plném 
rozsahu. 

Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona) 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 odst. 1 uchazeč prokáže 
předložením seznamu minimálně 3 realizovaných zakázek obdobného charakteru se 
srovnatelným finančním objemem za posledních 5 let (v členění dle přílohy č. 4). 

Bude-li uchazeč chtít, může uvést i jiné referenční stavby nebo listy a doložit je samostatně za 
oficiálně požadovanou sestavu nabídky. 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tím, že 
v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku. 

Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona) 
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá uchazeč prosté kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče, se kterým 
má být uzavřena smlouva, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90ti kalendářních dnů. 

Uchazeč nebo zájemce může doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 
odst. 1 a 2 zákona a profesních předpokladů v rozsahu dle § 54 písm. a) až d) zákona výpisem ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle §§ 125 a násl. zákona. Dále může uchazeč prokázat 
splnění kvalifikačních předpokladů certifikátem vydaným podle §§ 133 a násl. zákona v rozsahu 
v něm uvedeném. 



Uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, doloží platné dokumenty 
vztahující se k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona na vyzvání 
zadavatele před podpisem smlouvy. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, 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. 

3.2. Další části nabídky 
Součástí předložené nabídky bude současně  
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele, nebo  

b) čestné prohlášení, že žádná z osob, na které se předmětný požadavek vztahuje, v posledních 
3 letech u zadavatele nepracovala. 

V případě, že uchazeč má formu akciové společnosti, bude součástí nabídky rovněž seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě pro podání nabídky. 

Každý uchazeč dále předloží prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 
ochraně hospodářské soutěže), v platném znění, v souvislosti se zadávanou zakázkou. 

3.3. Návrh Smlouvy o dílo 
Návrh smlouvy o dílo na celý předmět plnění veřejné zakázky je součástí zadávací dokumentace 
(příloha č. 5) včetně Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov. 

Návrh smlouvy o dílo nesmí být uchazečem měněn. V návrhu smlouvy o dílo je uchazeč povinen 
doplnit identifikační údaje zhotovitele, nabídkovou cenu za provedení díla v rozsahu uvedeném 
na krycím listě nabídky a lhůtu pro realizaci díla, která nesmí přesáhnout termín 30. listopadu 
2012. 

Pokud návrh smlouvy o dílo nebude odpovídat předloženému návrhu, bude tato skutečnost 
důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

Pokud bude rozpor mezi vzorovým zněním smlouvy o dílo a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, platí znění ostatních částí zadávací dokumentace. V případě, že bude rozpor mezi 
údaji doplněnými uchazečem v návrhu smlouvy o dílo a údaji uvedenými uchazečem v ostatních 
částech nabídky, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 

Uchazeč může v nabídce na zvláštním listu doložit připomínky k předloženému návrhu smlouvy. 
Případné připomínky musí být v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého 
rozsahu, obsahem zadávací dokumentace a nabídkou předloženou uchazečem, přičemž nesmí 
podmínky plnění díla měnit v neprospěch zadavatele. Vybraný uchazeč však současně bere 
povinen na vědomí, že jeho případné návrhy na úpravu znění smlouvy o dílo nemusí být 
zadavatelem akceptovány, pokud nebudou v souladu se zadávacími podmínkami zadávané 
veřejné zakázky nebo nebudou pro zadavatele přijatelnými. 

Smlouva bude uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“). Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, 
povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám. 

Návrh smlouvy musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou nebo  zmocněnou jednat 
jménem či za uchazeče. 

 



3.4. Hodnocení a posouzení nabídek 
Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je výše 
nabídkové ceny bez DPH. 
Otevírání obálek je neveřejné.  

Obálky budou před otevíráním označena čísly tak, aby tato odpovídala pořadí, v jakém byly 
obálky s nabídkami zadavateli doručeny. Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém 
byly zadavateli doručeny. Po otevření obálky s nabídkou provede zadavatelem ustanovená 
komise kontrolu úplnosti nabídky a uvede do protokolu identifikační údaje uchazeče, zda je 
návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a zda nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. Do protokolu 
komise současně uvede výši nabídkové ceny.  

Obálky s nabídkami doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny 
a budou založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel bezodkladně vyrozumí 
uchazeče o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení lhůty. 

Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají zadávacím podmínkám, budou vyřazeny 
z dalšího posuzování a hodnocení, o čemž zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí uchazeče.  

Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje, informace či doklady k prokázání splnění 
kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem v zadávacích podmínkách, nebo poskytl údaje a 
informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo 
nepravdivé. 

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria „výše nabídkové cena bez 
DPH“. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle základního hodnotícího kritéria. V 
případě, že nabídka bude předložena neplátcem DPH, bude tato nabídka posuzována podle výše 
celkové ceny. 

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek posoudí hodnotící komise nabídkové ceny ve vztahu 
k předmětu plnění zadávané veřejné zakázky. Hodnotící komise bude posuzovat přiměřenost 
nabídnuté ceny ve vazbě na úplnost uchazečem předaných cenových podkladů, dále na 
požadovaný a uchazečem nabízený standard materiálů a dodávek, zejména dodržení 
kvalitativních standardů. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH. 
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech ostatních 
náležitostí.  

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a sdělí pořadí uchazečů se zdůvodněním 
výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeči jsou svou nabídkou vázání po dobu 90-ti kalendářních 
dnů po skončení lhůty k podání nabídek. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako 
nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy o dílo, nejvíce však dalších 30 
dnů. 

Podané nabídky budou zadavatelem archivovány 5 let jako doklad o průběhu a hodnocení 
výběrového řízení; vyřazené nabídky se uchazečům nevrací a stávají se součástí dokumentace 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

V době stanovené Smlouvou o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem přejímá zhotovitel 
všechny povinnosti ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. 

3.5. Další ujednání 
Nabídka uchazeče a ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami 
oprávněnými zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že 
nabídka a požadované doklady a prohlášení budou podepsány osobou zmocněnou k jednání za 
uchazeče, musí být písemné zmocnění s uvedením rozsahu zmocnění a 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. Nabídka bude svázána či jinak 
zabezpečena proti manipulaci s obsahem (včetně příloh). Jednotlivé listy nabídky včetně příloh 
budou očíslovány. Posledním listem nabídky musí být prohlášení zájemce, v němž se uvede 
celkový počet listů nabídky. 

3.6. Termín předložení nabídek 
Nabídka musí být zadavateli doručena do 17. července 2012 do 10:00 hod. 

Pro splnění výše uvedené časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den 
předání nabídky na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním 
úřadě! 
Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 
"Vodovod Slupenec - 1.etapa" 

NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ 

3.7. Místo a doba pro doručení nabídek 
Nabídky mohou být doručeny poštou na adresu Město Český Krumlov, odbor investic, Kaplická 
439, 381 01 Český Krumlov nebo podány osobně na podatelně Městského úřadu Český Krumlov 
na adrese Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Pracovní doba podatelny: 

Po, St     7:30 – 11:00, 12:00 – 17:00 
Út, Čt     7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30 
Pá           7:30 – 11:00, 12:00 – 13:00 

3.8. Další podmínky 

3.8.1. Součinnost zadavatele 
V rámci zadávacího řízení zadavatel neuvažuje o zajištění prohlídky místa plnění veřejné 
zakázky, neboť toto je veřejně přístupné. 

3.8.2. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 

4. Ostatní ujednání 

4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. 

4.2. Ukončení stavebních prací a protokolární předání díla objednateli proběhne 
nejpozději do 31. října 2012.  

4.3. Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 
- doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při 

dodržení základních zásad zadávacího řízení dle § 6 zákona, 
- neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, 
- odmítnout všechny podané nabídky, 
- soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo, 
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, 
- nesdělovat jména zájemců, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky, nebo kteří se 

na základě uveřejněné zakázky na webových stránkách města přihlásili, 
- zadavatel je povinen všem uchazečům veškeré případné změny neprodleně oznámit. 

4.4. Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná 
informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená 
nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo 



zvýšení ceny. 

4.5. Čestné prohlášení a ostatní přílohy ve formátu .doc je možno získat na vyžádání na emailu 
Hynek.Pazderka@mu.ckrumlov.cz. 

 

Přílohy:  

č. 1) Krycí list nabídky 
č. 2) Seznam osob 
č. 3) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
č. 4) Realizované zakázky srovnatelného charakteru 
č. 5) Návrh smlouvy o dílo vč. Všeobecných obchodních podmínek 
č. 6) Projektová dokumentace - jako samostatná příloha 
 

 

V Českém Krumlově, dne 2.7.2012 

     

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

                   Ing. Petr Pešek 

            vedoucí odboru investic  

           


		2012-07-03T10:29:15+0200




