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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vnitřní normy          
č. 8/2017 města Mnichovo Hradiště 
 

  
 
ze dne: 30. 1. 2019          
 
 

 

Vyzýváme vás k předložení cenové nabídky na akci:  
 

 
Akce:         
 
 
Předmět a rozsah 
plnění:                            

 

Chodníky a uliční prostory ulic Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, 

Přemyslova. 
 
Předmětem plnění je projektová dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy 
uličních prostorů těchto ulic:  

• Boženy Němcové; 

• Husova; 

• Komenského; 

• Mánesova; 

• Přemyslova (po křížení s ulicí Mánesova). 
 
Projekční práce se týkají oprav a vybudování nových částí chodníků (v ulici Přemyslova 
pouze na jedné straně), parkovacích stání, vyvolaných změn veřejného osvětlení, veřejné 
zeleně, zpomalovacích opatření na vozovce (zvýšené plochy křižovatek, zúžení, apod.), 
dopravního značení, mobiliáře ad. 
 
Přístup k úpravám veřejných prostranství bude vycházet z Územní studie veřejných 
prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí, která je přílohou č. 2 této výzvy. Důraz 
bude kladen na zpomalení provozu na komunikacích a doplnění veřejné zeleně. V celé 
lokalitě bude dopravní režim „zóna 30 km/h, přednost zprava“. 
 
Důraz bude dále kladen na snížení množství dešťových vod, odváděných do jednotné 
kanalizace s využitím zelených ploch pro zasakování vody. Komunikace pro pěší a 
parkovací stání budou vodopropustné, nebo částečně vodopropustné. Zachována bude 
v co největší míře současná niveleta komunikací a chodníků.  
 
Materiálové řešení bude vycházet z návrhu Koncepce povrchů a prvků veřejných 
prostranství města Mnichovo Hradiště, který je přílohou č. 3 této výzvy.  
 
Rozsah plnění: 

1. Grafický návrh řešení ve formě jednoduché studie a účast na jejím projednání s 
občany. 

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (jedná se o předpoklad na základě 
konzultace se stavebním úřadem, konkrétní stupeň projektové dokumentace bude 
záviset na rozsahu navržených stavebních úprav), projednání a zajištění vydání 
stavebního povolení. 

3. Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (včetně výkazu výměr 
a oceněného rozpočtu). 
 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným územním plánem Města 
Mnichovo Hradiště a zároveň bude respektovat návrh nového územního plánu Města 
Mnichovo Hradiště. 
 
Zadavatel zhotoviteli poskytne geodetické zaměření včetně zákresu inženýrských sítí. 
 

Pro upřesnění zadání bude zorganizována prohlídka na místě v úterý 5. 2. 2019 od 

9:00 do 10:00. Začátek prohlídky bude v 9:00 na křižovatce Komenského a 

Sokolovské ulice. 
 

 
Cena: 
 

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

mailto:posta@mnhradiste.cz
http://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2019/priloha-c-2-usvpm.zip
http://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2019/priloha-c-2-usvpm.zip
http://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2019/priloha-c-3-navrh-koncepce-vp.pdf
http://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2019/priloha-c-3-navrh-koncepce-vp.pdf
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http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/upo
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http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/uzemni-plan
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Termín plnění:                            
 

 
1. Návrh řešení ve formě jednoduché studie – do 21 dnů od podpisu smlouvy 

(předpoklad březen 2019). 
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o stavební 

povolení – do 130 dnů od schválení studie (předpoklad červenec 2019). 
3. Dokumentace pro zadání veřejné zakázky - do 14 dnů od vyzvání (předpoklad 

srpen 2019). 

  

 
Obsah nabídky: 

 

1. Cenová nabídka - vyplněná a oprávněnou osobou podepsaná smlouva o dílo, která je 
přílohou č. 1 této výzvy, ve dvou vyhotoveních. 
 

2. Přehled referencí 
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: 

• 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 s požadovanými dokumenty zašlete nebo doručte v uzavřené obálce s nápisem 

„Chodníky a uliční prostory ulic Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, 

Přemyslova – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ na adresu MěÚ Mnichovo Hradiště, 
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště. 

 

Termín pro doručení nabídek je středa 13. 2. 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 % Nabídková cena bez DPH 
Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DPH za celý předmět služby 
specifikovaný v této zadávací dokumentaci. 
 
Způsob hodnocení: 
Kritérium Nabídková cena bez DPH za předmět dodávky bude hodnoceno dle vzorce: 
 
                         nejnižší cena  
počet bodů = --------------------------------- x 100  
                      cena hodnocené nabídky  
 
Jednotlivé výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou dílčího kritéria, 
tzn. 50 %. 

 

50 % Přehled referencí 
Předmětem hodnocení tohoto hodnotícího kritéria bude: 

mailto:posta@mnhradiste.cz
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• kvalita architektonicko-urbanistického a dopravního řešení předložených referencí; 

• relevantnost předložených referencí pro řešení úprav chodníků a uličních profilů. 
 
Způsob hodnocení: 
Dílčí kritérium Přehled referencí bude hodnoceno konsenzem celé hodnotící komise. Každé 
portfolio bude hodnoceno slovně i bodově. 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. Jednotlivé 
výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou dílčího 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.  

 
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, Nabídky 
se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele. 

 
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 smlouvy o dílo 
2. Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí 
3. Návrh Koncepce povrchů a prvků veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště 
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