
   MĚSTO SKALNÁ – Sportovní 9, 351 34  

 

 
ve smyslu § 6 zákona  č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 

 
předkládá výzvu k podání nabídek 

 
jejímž cílem je zadat zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu 

v místě obvyklou. 
 
 
1) Název zakázky 
 
Cyklostezka Skalná - Starý Rybník 
 
2) Vymezení plnění zakázky 
 
Předmětem zakázky je vybudování Cyklostezky Skalná - Starý Rybník. Jedná se o zpevněnou 
asfaltovou komunikaci šířky 3,5 m, včetně oboustranné krajnice  o šířce 0,5 m. Její délka  je 
888,189 m. Cyklostezka začíná ve Skalné na konci Písečné ulice, vede podél silnice II/213 a 
končí na parkovišti u restaurace ve Starém Rybníku. 
Stavba bude provedena  v rozsahu specifikovaném  projektovou dokumentací, touto zadávací 
dokumentací a podmínkami uvedenými ve stavebním povolení. Součástí plnění je dále zajištění 
všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli 
(protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od 
použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavby a návrhy provozních řádů 
příslušných zařízení).  
Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN.  
 
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména : 

• kompletní zařízení staveniště 
• kompletní realizace stavby dle zadávací, projektové, smluvní  a ostatní dokumentace 
• následné vyklizení staveniště a uvedení dotčených   pozemků do původního stavu resp. 

do stavu předepsaného projektovou dokumentací 
 
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace a projektová dokumentace  
akce s názvem: „Cyklostezka Skalná - Starý Rybník“, zpracovaná firmou Dopravní stavby a 
venkovní architektura,  Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, v 06/2008. 

 
Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti,  v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, dle 
obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předloží před 
zahájením prací  návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci 
negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky. Je-li v zadávací dokumentaci definován 
konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto 
případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku). 
Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy. 
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3) Doba a místo plnění zakázky 
Zahájení realizace zakázky............................................................. 15.08.2008  
Ukončení realizace zakázky (předání díla zadavateli)................. 14.11.2008 
 
Místem plnění jsou p.p.č. 1721,1733, 1516/2, 260/14, 260/18, 260/1 k.ú. Skalná a p.p.č.572/4, 
66/1, 66/2 k.ú. Starý Rybník 
 
4) Způsob hodnocení nabídek 
 
Kriteriem pro výběr nabídky je nejnižší cena, a to za předpokladu splnění veškerých, touto 
výzvou stanovených, kritérií. 
 
5) Požadavky na prokázání kvalifikace: 
 
Zadavatel požaduje v nabídkách předložit kopie příslušných živnostenských listů uchazeče 
opravňujících k plnění předmětné zakázky (např. provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování), kopie výpisu z obchodního rejstříku (u obchodních společností) a kopie 
osvědčení o odborné způsobilosti osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení zakázky 
v souladu s ustanovením platného znění zák. č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon (např. 
autorizace dle zák. č. 360/92 Sb.). Postačují neověřené kopie požadovaných dokladů. 
Součástí nabídky bude i podepsané Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních 
předpokladů a Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení  pravdivosti 
údajů (viz příloha). 
 
Uchazeč uvede ve své nabídce:  
• přehled zakázek obdobného charakteru a velikosti dokončené v posledních 3 letech 

(nejméně přípustný počet zakázek obdobného charakteru ………….3) 
• přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední  3 roky (nejméně přípustný 

průměrný roční  počet stálých zaměstnanců ……………4) 
• přehled průměrného ročního obratu za poslední tři roky (nejméně přípustný průměrný roční 

obrat ……………….6 mil. Kč) 
 

6) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
 
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu 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. 
 
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny : 
1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.  
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených 
částech dodávky. 

3. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů. 
 
Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích 
podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy díla třeba. Podkladem pro 
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zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, včetně všech příloh, které jsou 
k dispozici v sídle zadavatele.  
 
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek : 
 
1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 

zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 
2. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 

poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“,  a to až do výše ceny 
díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů a pod.). 
 

3. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, 
případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení 
stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické 
práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby  bude zhotovitel řešit tak, aby neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.  

 
4. Zhotovitel je povinen vyklidit pozemky, kde se dílo provádělo, do předání díla, na své 

náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky a prostory, jejichž 
úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení prací do předchozího stavu. 

 
5. Záručních podmínky : 

• Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce 
minimálně 60 měsíců na celý předmět plnění. Nejpozději při přejímacím řízení předá 
zhotovitel objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného 
provedení stavby. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a 
záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od 
použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavby a návrhy provozních 
řádů příslušných zařízení.  

 
6. Platební podmínky : 

• Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.  
• Zhotovitel bude  zadavateli  fakturovat  práce  a  dodávky vždy 1x měsíčně dílčími 

fakturami na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a 
dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Součástí 
soupisů provedených prací  bude také, u jednotlivých položek, uvedení celkových 
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výměr uvedených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky. Dílčí faktury budou 
vystavovány na  částku odpovídající provedeným pracím v daném období.  

• U každé dílčí faktury bude použit institut zádržného ve výši 10 % z fakturované částky. 
Zádržné bude uvolněno po předání díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků.  

• Po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli a po odstranění všech vad a 
nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích 
plateb a DPH.             

• Splatnost faktur bude 14 dní. 
 

7. Smlouva o dílo, jejíž návrh bude vítěznému uchazeči předložen zadavatelem výběrového 
řízení, bude obsahovat ujednání o  smluvních pokutách a úrocích z prodlení s těmito 
podmínkami : 
• Za nedokončení díla ve smluvených termínech dle SoD, je sjednána smluvní pokuta 

10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele samostatně pro každý termín. 

• Za nesplnění termínů odstranění vad a nedodělků se stanovuje smluvní pokuta 2.000,-- 
Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý nesplněný den proti termínům 
dohodnutých v zápise z přejímacího řízení a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě. 

• Za nedodržení smlouvou stanovených a zejména dále uvedených podmínek provádění 
díla se stanovuje smluvní pokuta 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), kterou je 
objednatel oprávněn na zhotoviteli uplatnit, a to za každé porušení smlouvy zvlášť. 

 
7) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat 
 
Nabídky podávejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná, osobně na podatelně, 
nebo doporučeně poštou, nejpozději do 28.7.2008 včetně, do 15.00 hod.  
 
8) Informace o výsledku poptávkového řízení 
 
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. 
 
9) Prohlídka místa plnění zakázky a kontaktní osoby 
 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je možná na základě telefonické dohody. Kontaktní 
osoby: ing. Klabouch Milan – vedoucí odboru investic (tel.: 728 171 705). 
 
10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 
zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a 
zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po 
svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem, nebo provedeno 
provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou. 
 
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů : 
• Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je 

přílohou zadávací dokumentace) 
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• Obsah nabídky 
• Prokázání  kvalifikace (v tomto oddílu nabídky budou uvedeny údaje dle bodu 5) výzvy  

včetně  „Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a Prohlášení 
k podmínkám VŘ a čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů. Oba formuláře jsou 
přílohou výzvy). 

• Cenová nabídka (přílohou tohoto oddílu nabídky budou kalkulace cen, v min. rozsahu dle 
CD, které obdrží uchazeč) 

• Termínová nabídka (přílohou tohoto oddílu bude harmonogram plnění s uvedením 
předpokládaného objemu plnění po měsících a návrhem na minimalizaci negativních vlivů 
při provádění stavby za provozu) 

• Záruční podmínky 
• Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat 
• Případné další přílohy a doplnění nabídky 
 
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky 
uchazeče a zřetelně označených „Veřejná zakázka - Cyklostezka Skalná - Starý Rybník - 
- neotevírat nabídka“.  Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku 
případně vrátit.              
 
11) Další podmínky poptávkového řízení na zakázku 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení . 
 
12) Práva zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo : 
• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
• podmínky poptávkového řízení změnit  
• nevracet uchazečům podané nabídky 
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na podání nabídky 
• upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel 

k dispozici 
 
 
                                                                                         ------------------------------------------ 
Ve Skalné                                                                                     Ing. Radomil Gold 
                                                                                                     starosta města Skalná 
 
Přílohy :  

1. projektová dokumentace a elektronická verze výkazu výměr (PD pouze na požádání a            
  za poplatek na reprodukci) 

2. formuláře: 
• krycí list nabídky 
• prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
• prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o     

             pravdivosti údajů 
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Krycí list nabídky 
 

na akci :      Cyklostezka Skalná - Starý Rybník 
 

Údaje o uchazeči  
Obchodní jméno 
 

 

Právní forma  

Sídlo, resp. místo podnikání u 
fyzické osoby 

 

IČ  

DIČ  

Bydliště (u fyzické osoby)  

R.Č. nebo datum narození (u fyzické 
osoby) 

 

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 
jednání ve věci nabídky 

 

 
Cenová nabídka  
 
Nabídková cena díla bez DPH   Kč 

Celkem DPH   Kč 

Celková cena včetně DPH   Kč 

 
Termínová nabídka  
Lhůta realizace zakázky 
(v kalendářních dnech) 

 

Zahájení prací (přesné datum)  

Ukončení prací (přesné datum)  

 
V ………………….. dne ……………                               ………………………………. 

                       jméno a podpis 
          oprávněného zástupce uchazeče 

 
Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. 
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení,  
čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky 
 
 
 
 Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky 
zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace akce a že jsme 
se seznámili s celou zadávací dokumentací včetně projektové dokumentace vzhledem k 
jednoznačnosti zadání a technického řešení. 
 

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a 
jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 
 
 
 
 
 
 
 
         
V ………………….. dne …………… 
 
  
 
 
 
        ………………………………. 
                               jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 
 
 
 
(k podpisu se připojí tiskacím písmem jméno, příjmení, funkce uchazeče, nebo uchazečů ) 
 
 
 
 
 Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. 
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Prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů 
 

 
 V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních kvalifikačních kritérií 
dle § 53 odst. 1 písm. a) – e), dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku v souladu s § 53 odst. 2 
písm. d) následující prohlášení : 

 
 
 

Prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňuji p ředpoklady uvedené 
v zákoně č. 137/2006 Sb., v § 53 odst. 1 písm. a) až e). 

 
 
 
 
 
 
 
         
V ………………….. dne …………… 
 
  
 
 
 
        ………………………………. 

                       jméno a podpis 
          oprávněného zástupce uchazeče 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. 
   
 
 

 
       


