
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Zadavatel Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748, 
zastoupený Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D., starostkou a radou města, (dále jen „zadavatel“), 
si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 
stavby:  
 

Prodloužení chodníků v ul. Dobříšská, u zastávek autobusu 
„Nad Špejcharem“ 

 
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávaná mimo režim tohoto zákona. 
 

1. předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení 
v podrobnostech dokumentace pro realizaci stavby: „Prodloužení chodníků v ul. Dobříšská, u zastávek 
autobusu „Nad Špejcharem“.  
 
Jedná se o prodloužení stáv. chodníku o cca 49 m na severní straně a o cca 11 m na jižní straně ulice 
Dobříšské. Oba chodníky budou navazovat na zastávky autobusu. S ohledem na bezpečnost chodců 
požadujeme návrh přechodu pro chodce. 
 
Součástí plnění bude zmapování stávajícího stavu, geodetické zaměření, návrh chodníků a přechodu 
pro chodce. 
 
Přehled činností ve veřejné zakázce: 
 
Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnostech dokumentace pro 
realizaci stavby (dále také je „PD“) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr 
 
PD bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby. 
Zadavatel požaduje vypracování DSP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Každá z položek ve výkazu výměr musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a 
charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou 
položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 
Ve výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité 
výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými 
daty, popis výrobků podrobně specifikován například v podobě stanovení standardů. 
Ocenění položkového rozpočtu (kontrolní rozpočet) zadavatel požaduje dle aktuálního ceníku URS 
nebo RTS. 
 
Dále bude předmětem plnění i spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
na stavební práce, odpovědi a zpracování dodatečných informací majících vztah k PD v průběhu 
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. 
 
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude předán předmět plnění takto: 



• PD v šesti (6) tištěných vyhotoveních a 1 x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči – 
textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu 
DWG a PDF, rozpočet a výkaz výměr je požadován ve formátu .xls (.xlsx). 

 
 
Další požadavky zadavatele: 
 
Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) odborně způsobilou ke zpracování 
projektové dokumentace, která je předmětem této zakázky. 
 

2. místo plnění veřejné zakázky 
 
Místem plnění je komunikace v ulici Dobříšská, č. parc. 2901/3, k.ú. Mníšek pod Brdy. 
 

3. termín plnění veřejné zakázky 
 
Zahájení prací:  po vystavení objednávky 
Předání díla:  do 3 měsíců od vystavení objednávky 
 
 

4. prohlídka místa plnění 
 
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Jedná se o veřejně přístupné místo. 
Zadavatel nicméně doporučuje uchazečům prohlídku místa plnění z důvodu seznámení se 
s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika 
a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. 
 

5. požadavky na splnění kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění následujících kvalifikačních předpokladů. 
 
Způsobilým je uchazeč, který předloží: 
  

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné evidence, 
pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci – především oprávnění k projektové činnosti ve 
výstavbě; 

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., § 5, odst. 3, písm. a) a b) o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to alespoň u jednoho 
projektanta, který se má podílet na zpracování předmětu zadávané zakázky s autorizací 
pro dopravní stavby. 

- seznam alespoň tří referenčních zakázek obdobného charakteru jako zakázka zadávaná v 
tomto řízení, které uchazeč provedl v posledních třech letech. Každá z těchto tří zakázek 
musí splňovat tyto podmínky: 
a) cena zakázky bez DPH činila min. 50 tis. Kč 
b) díla byla prováděna uchazečem jako hlavním zhotovitelem 
c) díla byla provedena ve vysoké kvalitě 
 



 
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený uchazečem  
pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek včetně podmínky 
vysoké kvality provedených prací. V případě, že údaje uvedené uchazečem budou v rozporu s 
výsledky kontroly a posouzení zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku uchazeče vyřadit. 
 
Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů postačí předložit v prosté kopii. 
 
Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených 
kopií dokladů o kvalifikaci uchazeče.  
 
 
 

6. způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná a závazná po celou dobu realizace 
veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu veřejné zakázky 
včetně všech předvídatelných rizik a vlivů. 
 
Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu tím způsobem, že vyplní příslušná pole v Krycím 
listu nabídky, který je přílohou této Výzvy.  
 
 

7. hodnocení nabídek 
 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková 
výše nabídkové ceny bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídka obsahující nejnižší celkovou 
nabídkovou cenu. Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit. 
 
 

8. podání nabídek 
  
Nabídku podá uchazeč e-mailem na adresu e-podatelna@mnisek.cz .  
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na plnění veřejné zakázky. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 5. 5. 2021 v 11:00 hod. 
Na nabídky zaslané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude brán zřetel. 
 
Kontaktní osoba: 
Eva Mesteková, referent odboru správy majetku a investic, tel. 732 454 294, e-mail: 
eva.mestekova@mnisek.cz   
 
 
Zadavatel doporučuje následné členění nabídky: 

- Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky 
- Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů vč. seznamu referenčních zakázek 

 
 
 

6. závěrečná ustanovení 
 
 1. Zadavatel si vyhrazuje právo: 
  - upřesnit nebo změnit ve lhůtě pro podání nabídek podmínky výběrového řízení; 



  - ověřit a prověřit údaje uvedené uchazečem – účastníkem v nabídce; 
- vyloučit uchazeče, který neprokáže svou způsobilost nebo jehož nabídka bude 
v rozporu s podmínkami stanovenými touto Výzvou a jejími přílohami; 

  - zrušit řízení, a to i bez udání důvodu; 
  
 2. Účastníci řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 
 
 

7. přílohy 
 
Příloha č. 1 Situace s vyznačením tras chodníků  
Příloha č. 2  Trasa 1 – současný stav 
Příloha č. 3  Trasa 2 – současný stav 
Příloha č. 4 Krycí list nabídky (vzor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


