
                           
 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vnitřní normy č. 8/2017 
města Mnichovo Hradiště a směrnice č. 1/2018 obce Klášter Hradiště nad Jizerou 

  
 
ze dne: 03.01.2019          
 

 

Vyzýváme vás k předložení cenové nabídky na akci:  
  

 
Zadavatel: 

 

Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště 

zastoupené: Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., starostou 

IČ: 00238309 

a 

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 294 15 

zastoupená: Jiřím Navrátilem, starostou 

IČ 00238007 

 

 
Akce:         
 
Předmět a rozsah 
plnění:                            

 

Lávka u Černé silnice přes Jizeru 

 
Předmětem plnění je projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci „Lávka u Černé 
silnice přes Jizeru“ (stavba lávky včetně násypů a dopravního napojení v délce 340 metrů 
na pozemku číslo parc. 610/2 v k. ú. Klášter Hradiště nad Jizerou na pravobřežní straně) 
včetně potřebného geodetického zaměření. 
 
Rozsah plnění tvoří vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (včetně 
geodetického zaměření a inženýrské činnosti) podle vyhlášky 499/2006 Sb., projektové 
dokumentace pro stavební povolení (včetně inženýrské činnosti) podle vyhlášky č. 
146/2008 Sb., a projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
(včetně oceněného rozpočtu) podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.  
 
Konstrukční a materiálové řešení bude vycházet z technické studie proveditelnosti stavby, 
která je přílohou této výzvy. Použita bude varianta A – Spřažená ocelo-betonová 
konstrukce. 
 

 
Cena: 

 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na bezvadné provedení předmětu této 
zakázky. 

 
Termín plnění:                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geodetické zaměření + zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí + 

podání žádosti o územní rozhodnutí: do 150 dnů od podpisu smlouvy 
 

Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení + podání žádosti o 

stavební povolení: do 90 dnů od vydání územního rozhodnutí 
 

Zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a oceněného 

rozpočtu: do 30 dnů od vydání stavebního povolení 

 
Obsah nabídky: 

 

1. Vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh SOD 
 

2. Přehled referencí (zakázek obdobného charakteru) 
Přehled referencí představuje zkušenosti a kompetence členů týmu účastníka. Přehled 
referencí bude vypracován formou portfolia formátu A4 nebo A3. Každý z uvedených 
projektů bude představen na jedné stránce s uvedením: 



                           
 

 
 

 
a. identifikačních údajů: (autor, zadavatel, vč. kontaktu, místo, rok, fáze projektu (STS, 
DUR, DSP, DPS, realizace) 
b. základního popisu 
c. obrazové dokumentace (fotografie realizace či charakteristické výkresy) 
Minimální počet referenčních projektů jsou 2 v posledních 10 letech. 
 

3. Dokumenty dokládající splnění kvalifikačních kritérií 
 

 
Kvalifikační 
kritéria: 

 
- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (prostá kopie), pokud je v ní uchazeč zapsán 
podle zvláštních předpisů 
- oprávnění k podnikání (prostá kopie) podle zvláštních právních předpisů (Živnostenský 
zákon apod.) v rozsahu, odpovídajícímu předmětu plnění 
- doklad osvědčující odbornou způsobilost zhotovitele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje (osvědčení o autorizaci ČKA a ČKAIT v relevantních 
oborech) 
 

 
Podání nabídek: 

 
Nabídku doručte osobně na podatelnu nebo zašlete poštou, v zapečetěné obálce, 

označené „Lávka u Černé silnice přes Jizeru“, opatřenou nápisem „Nabídka - 

NEOTEVÍRAT“ na adresu MěÚ Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 
Mnichovo Hradiště. 

 
Termín pro doručení nabídek je 23.01.2019 do 10ºº hod. 
 
Nabídka bude doručena 1x v tištěné formě a 1x na CD ve formátu PDF. 
 

 
Zadávací lhůta: 

 
Do 30 dnů od termínu pro doručení nabídek 

 
Hodnotící kritéria: 

 

50 % cena 
Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DPH za celý předmět služby 
specifikovaný v této zadávací dokumentaci. Pro účely hodnocení bude autorský dozor 
vyčíslen v předpokládaném rozsahu 60 hodin práce a 25 cest na místo stavby a zpět.  
 
Způsob hodnocení  
Kritérium Nabídková cena bez DPH za předmět dodávky bude hodnoceno tak, že 
nejvhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutá cena, obdrží 100 bodů. Další pak ve vztahu 
k nejvhodnější nabídce obdrží počet bodů získaný výpočtem dle vzorce: 
 
                         nejnižší cena  
počet bodů = --------------------------------- x 100  
                      cena hodnocené nabídky  
 
Jednotlivé výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou dílčího kritéria, 
tzn. 50 %. 

 

50 % reference 
Předmětem hodnocení tohoto hodnotícího kritéria bude: 
- kvalita architektonického a dopravního řešení předložených referencí 
- relevantnost předložených referencí pro řešení stavby Lávky u Černé silnice přes Jizeru 
 
Způsob hodnocení  
Dílčí kritérium Přehled referencí bude hodnoceno konsenzem celé hodnotící komise. Každé 
portfolio bude hodnoceno slovně i bodově (0-100 bodů). Jednotlivým hodnoceným návrhům 
přiřadí hodnotící komise body v rozmezí od 0 do 100 bodů. Komise vybere dle svého 
hodnocení nejvhodnější nabídku v tomto hodnoceném kritériu. Takto vybranému návrhu 



                           
 

 
 

přidělí nejvyšší možný počet bodů, tzn. 100. Každému dalšímu hodnocenému přidělí 
komise počet bodů dle svého odborného hodnocení ve vztahu k nejvhodnější nabídce v 
tomto hodnoceném kritériu. Komise může přiřadit i stejný počet bodů více návrhům. Dalším 
krokem pak bude vynásobení získaného počtu bodů přiřazenou procentuální vahou 
hodnoceného kritéria, tzn. 50 %. 

 
Ostatní podmínky: 
 

 
Zadavatel může veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit. V případě, že nabídka 
přesáhne finanční možnosti zadavatele, může zadavatel zmenšit rozsah plnění. Zadavatel 
může vyřadit nabídku, která v návrhu smlouvy neakceptuje stanovené podmínky, nebo 
uvádí podmínky nápadně nevýhodné pro objednatele.  

 
Dodatečné informace budou poskytnuty na vyžádání. Kontaktní osobou je Ondřej Šindelář, 
e-mail ondrej.sindelar@mnhradiste.cz, tel. 326 776 619, 720 070 039. 
 

 
 
Zájmové území: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Přílohy: 

 
1. Návrh SOD 
2. Studie proveditelnosti stavby: http://www.mnhradiste.cz/radnice/verejne-zakazky 
 

 

mailto:ondrej.sindelar@mnhradiste.cz
http://www.mnhradiste.cz/radnice/verejne-zakazky/vyzva-k-podani-nabidky-na-projektovou-a-inzenyrskou-cinnost-pro-akci-lavka-u-cerne-silnice-pres-jizeru

