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

tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz 

 

Hodkovice nad Mohelkou, 11. 5. 2017  

 

Výzva k podání cenové nabídky 
 

Předmět výzvy:  Výběr technického dozoru investora a 

koordinátora BOZP pro výstavbu sportovní haly 
 

Zadavatel výzvy: Město Hodkovice nad Mohelkou 

 Nám. T. G. Masaryka 1 

 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

IČ/DIČ: 00262820/CZ00262820 

 

Kontaktní osoba: Helena Řezáčová 

 Tel. 485 145 353, mobil 607 074 162 

 e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz 

 

Předpokládaný termín zahájení:  červen 2017 

Předpokládaný termín dokončení:  červen 2018 

Místo plnění: ulice Sportovní na pozemcích p. č. 1677/1, 1677/3, 1679/1, 1679/2, 1679/5, 

1679/6, 1681, 1682, 1683/1, 1686/6, 1686/7, 1691/1, 1691/6, 1692, 1938, 1940/1, 1940/2, 

3284/1 v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou.  

 

  

Předmět výzvy: 

 Předmět plnění části A) výzvy k podání cenové nabídky je výběr technického dozoru 

investora, který bude plnit povinnosti stavebního dozoru ve smyslu §153 odst. 3 a 4 

stavebního zákona, a to především sledovat způsob a postup provádění stavby, zejména 

bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a 

použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, sledovat vedení stavebního deníku, 

působit k odstranění závad při provádění stavby, odpovídat za dodržení obecných 

požadavků na výstavbu a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 

k uskutečnění stavby. Provádění kontroly věcné i cenové správnosti a úplnosti podkladů 

pro fakturaci a jejich soulad se smluvními podmínkami. Další přesná specifikace 

činností je uvedena v příkazní smlouvě pro inženýrskou činnost. 

 Předmět plnění části B) výzvy k podání cenové nabídky je výběr koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP), který 

bude vykonávat v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Koordinátor je při realizaci stavby povinen zejména 

informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, upozornit zhotovitele na nedostatky 

v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti 
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atd. Další specifikace a rozsah činností jsou uvedené ve smlouvě o výkonu činnosti 

koordinátora BOZP. 

 

Podrobná specifikace stavby je obsažena v projektové realizační dokumentaci, která je uložena 

na profilu zadavatele města Hodkovice nad Mohelkou (https://www.profilzadavatele.cz/profil-

zadavatele/mesto-hodkovice-nad-mohelkou_1705/sportovni-hala-hodkovice-nad-

mohelkou_16689/vyzva-a-zadavaci-dokumentace_96909/), projektová dokumentace je dále 

k dispozici v kanceláři vedení města, po dohodě bude možné si dokumentaci prohlédnout a v 

Rozhodnutí o změně umístění stavby (příloha č.  5,6). 

 

 

Nabídka musí obsahovat: 

1. Krycí list nabídky (příloha č. 1) 

2. Cenovou nabídku, která bude zahrnovat veškeré náklady nutně vynaložené pro plnění 

závazků dle smlouvy (viz. příloha č. 3, 4) a hodinovou sazbu odměny za prováděnou 

činnost. 

3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odst.1 

zákona o veřejných zakázkách (příloha č.2) 

4. Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku – prostá kopie (pro splnění 

profesních kvalifikačních předpokladů).  

- K prokázání kvalifikace dodavatele pro plnění části A) této výzvy k podání 

nabídek zadavatel požaduje předložení:  

a) Doklad o tom, že dodavatel realizoval v posledních třech letech nejméně dvě 

zakázky obdobného charakteru, jejichž předmětem byl výkon technického 

dozoru na stavbě v minimální výši investičních nákladů 10 mil. Kč bez DPH. 

b) Vykonávání předmětné funkce technického dozoru investora min. 5 let 

(přiložení profesního životopisu, nebo dokladů o provádění této činnosti). 

- K prokázání kvalifikace dodavatele pro plnění části B) této výzvy k podání 

nabídek zadavatel požaduje předložení: osvědčení o získání odborné způsobilosti 

k činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5. Odpovídající smlouvu k podané nabídce, podepsanou oprávněnou osobou (příloha č. 3 

a 4) 

 

 

Neúplné nabídky budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

 

Uchazeč je oprávněn podat nabídku do kterékoliv části výzvy. (tzn. pouze část A, pouze 

část B, nebo obě části A i B) 

 

Další požadavky na zpracování nabídky: 

 Uchazeči mají možnost požádat zadavatele o dodatečné dotazy a prohlídku místa 

realizace, případnou prohlídku prosím dohodněte na telefonu 607 074 162, 

 veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být 

podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, 

 variantní řešení nabídky nejsou přípustná  

 

 

Způsob hodnocení nabídek: 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-hodkovice-nad-mohelkou_1705/sportovni-hala-hodkovice-nad-mohelkou_16689/vyzva-a-zadavaci-dokumentace_96909/
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Výběrovým kritériem je Nabídková cena vč. DPH. 

 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hlavním hodnotícím kritériem bude nejnižší 

celková cena nabídky včetně DPH. 

 

 

 

Předložení nabídek uchazečem: 

Svou nabídku doručte osobně nebo poštou do 24. 05. 2017 do 15:30 hodin do podatelny 

Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, náměstí T. G. M. 1 v zalepené obálce 

s označením: 

K plnění části A) NEOTVÍRAT – NABÍDKA TECHNICKÝ DOZOR 

K plnění části B) NEOTVÍRAT – NABÍDKA KOORDINÁTOR BOZP  

 

 

Práva zadavatele: 

 zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění textu nebo zrušení této výzvy 

 zadavatel uchazečům nehradí výdaje spojené se zpracováním 

nabídky 

  předložené nabídky zadavatel nevrací 

 odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu 

 vyhlašovatel má právo vyhlásit další kola výběrového řízení 

  do doby uzavření smlouvy vést cenová jednání s kterýmkoliv z nabízejících,  

  neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem 

 
 

V Hodkovicích nad Mohelkou ………………                                 ……………………............ 

Helena Řezáčová 

Místostarostka 

 

Přílohy číslo: 

1. Krycí list nabídky 

2. Čestné prohlášení 

3. Příkazní smlouva pro inženýrskou 

činnost 

4. Smlouva o výkonu činnosti 

koordinátora BOZP 

5. Rozhodnutí o změně umístění 

stavby 

6. Rozhodnutí – situační výkres 
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