
M Ě S T O   M N I C H O V O   H R A D I Š T Ě 

M A S A R Y K O V O   N Á M Ě S T Í   1 ,  P S Č  2 9 5  2 1 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu 

rozdělené na dvě části 
 

  

Revitalizace lesoparku 

1. část: „Revitalizace lesoparku Nad Jizerou – Oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky“ 

2. část: „Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění pěšinami, 2. část“ 

 

Veřejný zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 

 
Zadávací řízení je v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z PRV, Příručkou pro zadávání veřejných 
zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 a Vnitřní normou objednatele č. 8/2017.  
 
Zadání veřejné zakázky a celý jeho průběh nespadá pod režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), pokud je v zadávací dokumentaci 
uveden odkaz na zákon o ZVZ, jedná se o odkaz na úpravu požadovaného postupu nebo zadávacích 
podmínek.  
 
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části v souladu s § 101 zákona o ZVZ. Dodavatelé mohou podat 
nabídku do obou částí nebo jen do jedné z nich zcela bez omezení. Podmínky a požadavky uvedené 
dále v zadávací dokumentaci jsou platné pro obě části veřejné zakázky, pokud není stanoveno jinak. 
 
Stavba je spolufinancována z EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova a z vlastních zdrojů 
zadavatele.  

 

 
1. ZADAVATEL 
 
Název: Město Mnichovo Hradiště   
Sídlo: Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
IČ: 00238309  
IDS: 8ztb4jw  
telefon: +420 326 776 611  
Webový portál: https://www.mnhradiste.cz/radnice/verejne-zakazky 

 
Osobou oprávněnou k provádění smluvně právních úkonů ve věci předmětné zakázky je:   
Jméno a příjmení:             Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města  
Tel.:  +420 326 776 601  
 
 
Osobou oprávněnou k provádění ostatních úkonů ve věci výběrového řízení předmětné zakázky je:  
Jméno a příjmení:  Mgr. Ondřej Šindelář, projektový pracovník města  
Tel.:  +420 720 070 039, +420 326 776 619  
e-mail: ondrej.sindelar@mnhradiste.cz 
 
 

https://www.mnhradiste.cz/radnice/verejne-zakazky
mailto:ondrej.sindelar@mnhradiste.cz
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2. NÁZEV A POPIS VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předmětem veřejné zakázky je provedení veškerých prací souvisejících s realizací zakázky s názvem 
Revitalizace lesoparku v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Veřejná zakázka s názvem 
Revitalizace lesoparku je rozdělena na 2 části, přičemž pro každý je zpracovaná vlastní projektová 
dokumentace:  
1. část: „Revitalizace lesoparku Nad Jizerou – Oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky“ 

2. část: „Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění pěšinami, 2. část“ 

 
2.1 Specifikace činností předmětu zakázky, předmět zakázky:  
  
V rámci realizace bude provedeno:  
 
1. část veřejné zakázky: oprava schodiště a bezprostředně navazujících přístupových cest dle přiložené 
projektové dokumentace s názvem „Revitalizace lesoparku Nad Jizerou – Oprava schodiště nad 
soutokem Jizery a Nedbalky“. Součástí zakázky není konstrukce hřbitovní zdi uvedená v projektové 
dokumentaci – tato konstrukce již byla zrealizována. 
2. část veřejné zakázky: výstavba pěšiny pro pěší a realizace a osazení mobiliáře dle přiložené 
projektové dokumentace s názvem „Revitalizace lesoparku II. etapa - Zpřístupnění pěšinami, 2. část“. 

  
2.2 Ostatní specifikace:  
  
Druh zakázky: stavební práce  
  
Předpokládaná celková hodnota zakázky za obě části: 2 461 943 Kč bez DPH   
(stanoveno dle ceny v PD)  
  
Dodatečné informace: Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám.  Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí 
žádosti.  
 
Mimořádně nízká nabídková cena: Pokud bude celková nabídková cena znít na částku mimořádně 
nízkou, je zadavatel oprávněn si na uchazeči vyžádat podrobné zdůvodnění dosažení této mimořádně 
nízké částky založené na objektivních skutečnostech.  
 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
3.1 Termín realizace: 
1. část: „Revitalizace lesoparku Nad Jizerou – Oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky“ 

• Předpoklad zahájení prací: 01.05.2020 

• Termín ukončení prací: 30.11.2020 
 

2. část: „Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění pěšinami, 2. část“ 

• Předpoklad zahájení prací: 01.06.2020 

• Termín ukončení prací: 30.11.2020 
 
3.2 Místo plnění: 
Místo plnění veřejné zakázky je v lesoparku ve městě Mnichovo Hradiště, podrobněji specifikováno 
v projektových dokumentacích.  
 

 

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
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Zadavatel v rámci výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu požaduje a 
uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním této kvalifikace se rozumí:  
  
4.1 Základní způsobilost:  
Uchazeč doloží splnění základní způsobilosti ve formě čestného prohlášení (vzor uveden jako Příloha 
č. 6.), a to jako originál podepsaný zástupcem uchazeče.  
  
4.2 Profesní způsobilost:  
Uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud 
je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů a dokladem prokazujícím platnost živnostenského 
oprávnění v rozsahu: provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 
4.3 Ekonomická kvalifikace:   
Uchazeč prokáže splnění ekonomické kvalifikace prokázáním ročního obratu uchazeče za poslední 
uzavřené účetní období před zahájením zadávacího řízení, přičemž roční obrat uchazeče musí 
dosáhnout minimálně 1 mil. Kč bez DPH. Uchazeč prokáže obrat výkazem zisku a ztrát nebo 
obdobným dokladem podle právního řádu země sídla účastníka. 

  
4.4. Technická kvalifikace  
Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu minimálně 2 referenčních 
zakázek s ohledem na předmět veřejné zakázky (budování a opravy zpevněných ploch, terénní úpravy, 
běžné stavební práce) realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. V případě, že předkládá nabídku 
na 1. část veřejné zakázky, musí být alespoň 1 z referencí na stavbu v minimální hodnotě 900 tis. Kč 
bez DPH. V případě, že předkládá nabídku na 2. část veřejné zakázky, musí být alespoň 1 z referencí 
na stavbu v min. hodnotě Kč 350 tis. Kč bez DPH. V seznamu bude vždy uveden název a stručný popis 
předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele.  
 
Předpoklady 4.2. – 4.4. budou doloženy formou čestného prohlášení. K uzavření smlouvy s  vybraným 
uchazečem budou požadovány prosté kopie výše uvedených dokladů.  
  
Uchazeč, který bude vyzván k uzavření Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, předloží pojistnou 
smlouvu o odpovědnosti za škodu ve výši min. 2 mil. Kč, a to ve formě prosté kopie platné Smlouvy s 
pojišťovnou. Nesplnění této povinnosti bude považováno za důvod k vyloučení vybraného uchazeče.  
  
4.5 Doba prokazování splnění kvalifikace a ostatní informace:  
a) Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání nabídek.  
b) Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a rozsahu 

stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci vč. dokladů požadovaných 
zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.  
 

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
  

Nabídková cena prací bude kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a 
bude zahrnovat veškeré práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Uchazeč stanoví 
nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky včetně materiálu. Nabídková 
cena bude stanovena za daný předmět plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s 
podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Tato cena může být upravena pouze při změně 
příslušné sazby daně z přidané hodnoty. 
 
5.1 Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:  
a) Cenová nabídka bude rekapitulovat náklady na realizaci celého předmětu zakázky v dílčích cenách 

(forma položkového rozpočtu). Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací 
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dokumentace, zejména neoceněné výkazy výměr, Příloha č. 3 (pro 1. část veřejné zakázky) a 
Příloha č. 5 (pro 2. část veřejné zakázky). Výkaz výměr musí být oceněn ve všech položkách 
nenulovými hodnotami.  

b) Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena zakázky včetně DPH. 
Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na titulním listu nabídky (Příloha č. 1 k této 
zadávací dokumentaci) a zároveň bude doplněna do textu návrhu Smlouvy o dílo (pro 1. část 
veřejné zakázky viz Příloha č. 7 – Vzor Smlouvy o dílo, pro 2. část veřejné zakázky viz Příloha č. 8 – 
Vzor Smlouvy o dílo) 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
a) Dodavatel bude objednavateli fakturovat stavební práce vždy po vzájemné domluvě, bez ohledu 

na dokončení ucelené části, a to dílčími fakturami (daňovými doklady) na základě objednavatelem 
odsouhlasených a převzatých prací.  

b) Splatnost účetních dokladů (faktur – daňových dokladů) bude 30 dní ode dne doručení dokladu 
zadavateli.   

c) Podrobné platební podmínky jsou součástí návrhu Smlouvy o dílo.  

 
7. POŽADAVKY NA FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
a) Pokud bude jeden zájemce podávat nabídky na obě části veřejné zakázky, je povinen předložit ke 

každé části, do které podává nabídku, samostatnou nabídku v samostatné uzavřené obálce, 
včetně všech náležitostí nabídky požadovaných v této zadávací dokumentaci.  

b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána zástupcem oprávněným 
za uchazeče jednat. Nabídka bude předložena v 1 originálním výtisku a 1 kopii na CD a bude 
vytištěna nesmazatelnou formou. Soubory na CD budou ve formátu .pdf, návrh smlouvy bude 
navíc předložen i ve formátu .docx a oceněný výkaz výměr ve formátu .xlsx. Nabídka nebude 
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. V případě rozporu se má za 
rozhodující originální vyhotovení nabídky.   

c) Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče 
a zřetelně označených: 

• pro 1. část veřejné zakázky: Nabídka – NEOTEVÍRAT: „Revitalizace lesoparku, 1. část: 

Revitalizace lesoparku Nad Jizerou – Oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky“ 

• pro 2. část veřejné zakázky: Nabídka – NEOTEVÍRAT: „Revitalizace lesoparku, 2. část: 

Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění pěšinami, 2. část“ 

d) Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.  

e) Nabídka do každé části veřejné zakázky musí obsahovat: 

1. Titulní list nabídky, možno využít Přílohu č. 1 
2. Čestné prohlášení základní způsobilosti, možno využít Přílohu č. 6 
3. Prokázání kvalifikace, dle zadávací dokumentace (viz oddíl 4) 
4. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy (osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele), 

včetně rozpočtu – oceněného výkazu výměr, pro 1. část veřejné zakázky viz Příloha č. 7 vzor 
Smlouvy o dílo a Příloha č. 3 Neoceněný výkaz výměr, pro 2. část veřejné zakázky viz Příloha č. 
8 vzor Smlouvy o dílo a Příloha č. 5 Neoceněný výkaz výměr 

  

8. ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou 
cenu bez DPH dle specifikace uvedené v kapitole 2. V každé části veřejné zakázky budou nabídky 
hodnoceny samostatně.  
  

Hodnotící kritéria:  
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Kritérium           váha v %  poznámka  
a) Nejnižší nabídková cena                            100 %       bez DPH  
 

9. ZADÁVACÍ LHŮTA 
 
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku, je 60 dnů ode dne 
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.  
 

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
a) Lhůta pro podání nabídek je min. 10 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po 

dni zveřejnění výzvy k podání nabídek. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 
čtvrtku 30.01.2020, do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno 
převzetí nabídky podatelnou zadavatele.  

b) Místo pro podání nabídek – nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné a listinné formě:  

• Osobně: v sídle zadavatele město Mnichovo Hradiště, podatelna městského úřadu,  

• Poštovní službou: na adresu zadavatele, tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději 
do konce lhůty k podání nabídek.   

c) Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány ani hodnoceny.  
 

11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A KONTAKTNÍ OSOBY 
 
Kontaktní osobou ve věcech výběrového řízení je Mgr. Ondřej Šindelář, projektový pracovník města.  
  
a) Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním 

nabídky. Zadavatel doporučuje všem uchazečům navštívit a důkladně si prohlédnout místa 
stavebních prací a okolí, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory 
nezbytné pro vypracování nabídky a podepsání smlouvy na předmět veřejné zakázky.  

b) Prohlídka na místě se uskuteční: v pondělí 20.01.2020 ve 14:00 na místě realizace stavby v ul. 
Lesní, Mnichovo Hradiště při vstupu do lesoparku, a to za účasti zástupců města. Místo plnění 
veřejné zakázky je veřejně dostupné. Kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Šindelář, projektový 
pracovník města (326 776 619, 720 070 039, ondrej.sindelar@mnhradiste.cz). 

 

12. MÍSTO A TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK 
  
a) Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je sídlo městského úřadu (zasedací místnost).  
b) Otevírání obálek a hodnocení nabídek je veřejné. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne 

ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. 
 

13. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
 

13.1 Podmínky a práva zadavatele:   
a) Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:  

• pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací v rámci zakázky 
nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a 
jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám,  

• pokud se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro zakázku, která je předmětem 
plnění této veřejné zakázky.  

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  
c) Požaduje-li dodavatel, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v 

oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní 
osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese 
doporučená zásilka dodavatelem převzata, bude přesto považována za doručenou.  

mailto:ondrej.sindelar@mnhradiste.cz


Zadávací dokumentace: „Revitalizace lesoparku Nad Jizerou - oprava schodiště nad soutokem 

Jizery a Nedbalky a zpřístupnění pěšinami II. etapa, 2. část“  
 ____________________________________________________________________________________________________ 

  

 

Strana 6 

   

d) Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku pro každou část veřejné zakázky. 
Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného 
uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však 
může být poddodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.  

e) Objem stavebních činností tvořených poddodavateli mohou tvořit max. 30 %.  
  
13.2 Zadavatel si dále vyhrazuje právo:  
a) Nevracet uchazečům podané nabídky.  
b) Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku.  
c) Upřesnit zadávací podmínky nebo je změnit, případně zrušit výběrové řízení nebo některou z jeho 

částí.   
d) Vyjasnit případně ověřit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce před 

vyhodnocením a přidělením zakázky.  
e) Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací 

dokumentací.  
 

14. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
   

a) Příloha č. 1 – Vzor formuláře – Titulní list nabídky 
b) Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro 1. část: „Oprava schodiště nad soutokem Jizery a 

Nedbalky“ 
c) Příloha č. 3 – Neoceněný výkaz výměr pro 1. část: „Oprava schodiště nad soutokem Jizery a 

Nedbalky“ 
d) Příloha č. 4 – Projektová dokumentace pro 2. část: „Revitalizace lesoparku II. etapa – 

Zpřístupnění pěšinami, 2. část“ 
e) Příloha č. 5 – Neoceněný výkaz výměr pro 2. část: „Revitalizace lesoparku II. etapa – 

Zpřístupnění pěšinami, 2. část“ 
f) Příloha č. 6 – Vzor Čestného prohlášení základní způsobilosti  
g) Příloha č. 7 – Vzor Smlouvy o dílo pro 1. část: „Oprava schodiště nad soutokem Jizery a 

Nedbalky“ 
h) Příloha č. 8 – Vzor Smlouvy o dílo pro 2. část: „Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění 

pěšinami, 2. část“  
 
V Mnichově Hradišti dne 09.01.2020 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. v.r.   
starosta města      


