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Město Hodkovice nad Mohelkou 
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
A ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

 
 

1. Zadavatel:  
Město Hodkovice nad Mohelkou 
IČ/DIČ: 00262820 / CZ00262820 
Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
Zastoupené: Markétou Khauerovou – starostkou města, tel.: 724 180 084, e-mail: 
marketa.khauerova@hodkovicenm.cz 
 
Hlavní kontaktní osoba: Ing. Stanislav Jäger, Tima Liberec, s. r. o., Erbenova 376/2, 460 

08 Liberec 8, tel: 775 561 948, e-mail: projekty@tima-liberec.cz 

 

2. Název zakázky:  

Rekonstrukce lávky u Bradáčů (ev. č. L2) a Rekonstrukce mostu v ul. 
Poštovská (ev. č. M5) 

 

3. Druh zakázky:  
stavební práce  
 

4. Lhůta pro podání nabídky: 08. 06. 2016, 16:00 hod.  
 

5. Místo pro podání nabídky:  
Nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, podatelna č. dveří 2 
 

6. Předmět zakázky:  
Předmětem zakázky je rekonstrukce dvou objektů: 
 
1. Lávka u Bradáčů přes Mohelku, Hodkovice nad Mohelkou 
Jedná se o úplnou rekonstrukci stávající lávky, která je v havarijním stavu.  
 
2. Most v ulici Poštovská přes Mohelku, Hodkovice nad Mohelkou 
Jedná se o úplnou rekonstrukci stávající mostní konstrukce, která je v havarijním stavu.  
 
Podrobná charakteristika současného stavu, situace staveb, předmětu zakázky, 
harmonogramu prací, požadavků na stav po rekonstrukci apod. je uvedena v projektových 
dokumentacích (přílohy č. 1 a 2) k jednotlivým objektům. Projektové dokumentace jsou ke 
stažení na http://www.hodkovicenm.cz/cs/verejne-zakazky/2016.html.  
 
Předmětem této zakázky je úplná rekonstrukce obou objektů.  

mailto:marketa.khauerova@hodkovicenm.cz
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7. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky činí: 

 Kč vč. DPH 

Lávka u Bradáčů přes Mohelku,  869 532 
Most v ulici Poštovská přes Mohelku 2 066 204 
CELKEM 2 935 736 

  

8. Hodnotící kritérium:  
Ekonomická výhodnost nabídky  
 

Nabídky budou hodnoceny podle dvou výběrových kritérií:  
 

1.  Nabídnutá cena bez DPH (váha 60 %) –  
 

2.  Technické a obchodní podmínky (váha 40 %), z toho:  
2.1 Délka záruky na hotové dílo v měsících 
2.2 Délka realizace staveb v týdnech 
 

9. Způsob hodnocení nabídky - způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:  
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise pomocí bodování.  
 
I.  
Za první kritérium budou každé nabídce přiděleny body podle tohoto vzorce: 
 
           nejnižší cena  
---------------------------------------- × váha vyjádřená v procentech = počet bodů 
cena hodnocené nabídky 
 
II. 
 
V rámci kritéria č. 2. bude zadavatel posuzovat jednotlivá subkritéria takto: 
 

subkritérium hodnotícího 
kritéria č. 2 

co se bude posuzovat  

2.1 Délka záruky v měsících 

 počet měsíců, po kterou bude poskytována 
záruka za rekonstruovanou lávku a most (při 
zachování technologického postupu a lhůt) 

 čím delší doba záruky, tím lepší hodnocení 

 nabídnutá záruka musí být stejná za obě stavby  

 nejlepší nabídka obdrží 100 bodů, každá další 
získá počet bodů, který je úměrný nabídnuté 
délce záruky   

2.2 Délka realizace staveb v 
týdnech 

 počet týdnů, po kterou bude lávka a most 
rekonstruovány 

 čím kratší doba realizace, tím lepší hodnocení  

 hodnocena bude celková doba práce za obě 
stavby dohromady 

 nejlepší nabídka obdrží 100 bodů, každá další 
získá počet bodů, který je úměrný nabídnuté 
délce záruky   

 
Celková hodnota druhého kritéria bude zjištěna jako součet bodů dílčích hodnocení 
vynásobený váhou kritéria č. 2 (tj. 40 %). 
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Jako nejvýhodnější bude posouzena nabídka, která dosáhne nejvyššího součtu 
výsledných hodnot v obou kritériích. Dílčí i celkový počet bodů se zaokrouhluje na dvě 
desetinná místa.  
 
Uchazeč v nabídce předloží konkrétní návrhy, z nichž bude možné jednoznačně určit 
hodnotu dosaženou v subkritériích.  

 

10. Způsob jednání s uchazeči:  
Zadavatel nebude s uchazeči jednat o podmínkách plnění obsažených v podaných 
nabídkách.  
 
V případě nejasností si může předseda hodnotící komise vyžádat chybějící doklady či 
požádat o písemné vysvětlení nabídky. 
 

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této výzvě.   
 
Nabídka musí být datována na krycím listu (viz příloha č. 3), musí být ze strany uchazeče 
podepsána statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou 
v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče, v takovém případě doloží uchazeč 
v nabídce kopii plné moci.  
 
Členění nabídky: 

1. Krycí list nabídky (viz vzor v příloze č. 3) 
2. Podepsaný návrh Smlouvy o dílo (viz vzor v příloze č. 4) 
3. Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče dle bodu 16 tohoto oznámení (viz vzor 

v příloze č. 5) 
4. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle bodu 16 tohoto oznámení 
5. Podrobná specifikace díla – vlastní nabídka 
6. Dva položkové rozpočty pro části: Lávka u Bradáčů přes Mohelku a Most v ulici 

Poštovská přes Mohelku (viz vzor v příloze č. 6)  
7. Případně další přílohy dokladující splnění veškerých požadovaných parametrů 

nabízeného zboží 
8. Seznam subdodavatelů stavby 

 
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více 
samostatných nabídek nebo podá nabídku a bude současně subdodavatelem jiného 
uchazeče, zadavatel nabídky takových uchazečů vyřadí. 
 
Úprava nabídky:  
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být 
zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají nabídku pevně 
spojenou, s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci (přelepený první 
a poslední list nabídky v levém horním rohu, přelepka bude parafovaná nebo 
orazítkovaná).  
 
Pro předložení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 3. 
 
Nabídka bude předána v jednom originále a v jedné prosté kopii v písemné formě 
v uzavřené obálce označené: „NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Rekonstrukce 
lávky u Bradáčů a Rekonstrukce mostu v ul. Poštovská“. 
 

12. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  
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Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky, 
a to absolutní částkou v českých korunách. Celková cena díla je cenou maximální, 
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné 
k řádnému, úplnému a kvalitnímu dodání předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů 
během provádění díla.  
 
Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění: 

 Celková 
cena bez 

DPH 
DPH 

Celková 
cena s DPH 

Lávka u Bradáčů přes Mohelku,     

Most v ulici Poštovská přes Mohelku    

CELKEM    

 
Celková cena v tomto rozložení bude uvedena na krycím listu nabídky, který tvoří přílohu 
č. 3 a v návrhu smlouvy o dílo čl. V, odst. 2 (viz příloha č. 4) 
 
Uchazeč předloží jako součást nabídky samostatné dílčí rozpočty pro části: Lávka u 
Bradáčů přes Mohelku a Most v ulici Poštovská přes Mohelku. Rozpočty budou uvedeny 
do tabulek v příloze č. 6.  
 

13. Doba a místo plnění zakázky:  
a) doba plnění zakázky:  
- předpokládaný termín zahájení plnění: 1. 7. 2016  

- nejzazší termín ukončení plnění: 31. 10. 2016 
Zahájit práce bude možné, až investor obdrží stavební povolení. 
 
b) místo plnění zakázky:  
1. Lávka u Bradáčů (L2) přes Mohelku - katastrální území Hodkovice nad Mohelkou 
(640344). 
2. Most v ulici Poštovská (M5) přes Mohelku - katastrální území Hodkovice nad Mohelkou 
(640344) 
 

14. Požadavky na varianty nabídek:  
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  
 

15. Poskytování dodatečných informací:  
Uchazeč je oprávněn požadovat písemně (Tima Liberec, Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 
8) nebo elektronicky (projekty@tima-liberec.cz) dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel nejpozději do 2 
pracovních dnů po doručení této žádosti. Zadavatel odešle tuto informaci tazateli a 
současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo 
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 
 

16. Požadavky na prokázání kvalifikace:  
 
Uchazeč v nabídce prokáže splnění: 
1. Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále zákona) 
Prokázání: čestným prohlášením (viz příloha č. 5)   

mailto:projekty@tima-liberec.cz
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2. Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona 
Prokázání: 

a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 

b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění, či licenci včetně oprávnění k podnikání: provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování. 

c) Předložení informací o dvou projektech obdobného charakteru a finanční výše za 
poslední 2 roky – uchazeč popíše, které projektové dokumentace již v minulosti 
realizoval, přičemž ke každé uvede minimálně toto: název zakázky, stručný popis 
objektu, kterého se dokumentace týkala, zadavatel zakázky a uvedení aktuální 
kontaktní osoby vč. telefonu a e-mailu, zda v rámci dokumentace prováděl kalkulaci 
budoucích provozních nákladů, pokud jsou zveřejněny např. fotografie nebo 
podrobný popis, tak uvedení odkazu na místo uložení (webové stránky apod.). Tyto 
reference budou obsaženy v nabídce v části „Podrobná specifikace služeb – vlastní 
nabídka“. 

d) Ze strany zhotovitele budou stavby pod dohledem osoby s příslušnou autorizací 
(autorizovaný inženýr/technik pro mosty a mostní konstrukce). Uchazeč uvede celé 
jméno osoby, která zajistí dohled staveb a kopii osvědčení prokazující jeho 
oprávnění (včetně čísla ČKAIT 1). V případě, že se autorizovaná osoba změní, musí 
být nahrazena jinou osobou splňující stejný druh autorizace.  

e) Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát na pojištění obecné odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 4 mil. Kč. Tato pojistná smlouva 
na pojištění odpovědnosti za škodu (příp. pojistný certifikát) musí být platná po celou 
dobu plnění předmětu veřejné zakázky. Kopie pojistné smlouvy bude ke dni podpisu 
smlouvy učiněna přílohou smlouvy o dílo. Pro účely nabídky bude tato podmínka 
splněna podepsáním čestného prohlášení (viz příloha č. 5). 

 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. 
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. 
 
Pokud uchazeč nesplní požadovanou kvalifikaci, zadavatel jej vyloučí z výběrového 
řízení. 
 

17. Obchodní podmínky:  
Uchazeč je povinen předložit jaku součást nabídky Smlouvu o dílo (závazně musí využít 
vzor v příloze č. 4). Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob 
jednání. Předložení nepodepsaného nebo změněného textu smlouvy není 
předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel 
vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.  
 
Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31. 7. 2016. V případě, že zadavatel nezíská 
pravomocné stavební povolení, zruší toto výběrové řízení.  
 
Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí uchazeč měnit mimo 
části vyznačené šedivým podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako 
nesplnění zadávacích podmínek a nabídka uchazeče bude z dalšího posuzování nabídek 

                                                      
1
 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
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vyřazena. 
 

18. Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů:  
Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění 
subdodavatelů uchazeče.  
Pokud uchazeč prostřednictvím subdodavatele zároveň prokazuje některý z kvalifikačních 
předpokladů, musí uchazeč v nabídce doložit doklady prokazující splnění základního 
kvalifikačního předpokladu analogicky podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona (není veden v 
rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního 
předpokladu analogicky podle § 54 písm. a) zákona (výpis z obchodního rejstříku, pokud 
je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) subdodavatelem 
a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem analogicky dle § 51 odst. 4 písm. b) zákona. 
Takový subdodavatel se skutečně musí na plnění předmětu zakázky podílet, a to min. v 
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Změna subdodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze 
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění 
kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 
 

19. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

 Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny 

 Uchazeč je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na 
jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení, se zpracováním a 
podáním nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo: 
o změnit zadávací podmínky současně s přiměřeným prodloužením lhůty pro 

podání nabídek, 
o požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v 

nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách, 
o v případě nejasností může předseda hodnotící komise požádat o písemné 

vysvětlení nabídky či zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 Hodnotící komise vyřadí a zadavatel vyloučí takového uchazeče, který nesplní 
zadávací podmínky či nezdůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

 Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace 
o veřejné zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. 

 Zadavatel je oprávněn výběrové řízení kdykoliv zrušit (a to i bez udání důvodu), 
nejpozději však do uzavření smlouvy.  

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v 
zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá 
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem 
vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z 
účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel 
bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

 Otevírání obálek s nabídkami proběhne 08. 06. 2016 od 16:00 hod. na adrese místa 
pro podání nabídky - Nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. 
Uchazeči se mohou zúčastnit otevírání obálek. 

 

20. Přílohy zadávacích podmínek:  
Příloha č. 1: Projektová dokumentace stavby Rekonstrukce lávky u Bradáčů přes 
Mohelku, Hodkovice nad Mohelkou 1 
Příloha č. 2: Projektová dokumentace stavby Rekonstrukce mostu v ul. Poštovská přes 
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Mohelku, Hodkovice nad Mohelkou 2 
Příloha č. 3: Krycí list  
Příloha č. 4: Vzor Smlouvy o dílo 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení 
Příloha č. 6: Formuláře celkového rozpočtu stavby a dílčích rozpočtů 
 
1,2 Projektové dokumentace jsou ke stažení na http://www.hodkovicenm.cz/cs/verejne-

zakazky/2016.html 
 
 
V Hodkovicích nad Mohelkou, 25. května 2016 
 
 
 
 
      ……………………………………… 

Markéta Khauerová 
starostka města Hodkovice nad Mohelkou 

 
 
 


		2016-05-25T13:32:15+0100




