
 MĚSTO VAMBERK 
 HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK 

vyhlašuje 

v souladu s ustanovením § 31, v návaznosti na § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu 
uzavřít o předmětné zakázce s městem smlouvu, následující výzvu k  podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 

Zpracovatel projektové dokumentace stavby: „Revitalizace obytné 
skupiny Jiráskova Vamberk – 2. etapa“ 

 
 
1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli 
 
Název zadavatele: Město Vamberk 
IČ zadavatele: 00275492 
Kontaktní adresa zadavatele: Husovo nám. čp. 1, 517 54 Vamberk 
Osoba zastupující zadavatele: Rudolf Futter, starosta    
Telefon: + 420 494 548 110 
E-mail : podatelna@vamberk.cz 
 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  
 
2.1. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek na služby. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:  
 
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, 
projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení 
stavby „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk – 2. etapa“. Projektová 
dokumentace bude vypracována na základě vyhotovené architektonické studie, zpracované 
společností Ateliér Tsunami s.r.o., Náchod (příloha č. 5). Projektová dokumentace bude 
zpracována v rozsahu etapy 5 (oranžová) a etapy 7 (červená) – v.č. 1416-F1-00-010-314-
A plánu etapizace  (příloha č. 5). Projektová dokumentace a související soupis prací 
budou zpracovány samostatně pro každou etapu v členění na tyto stavební objekty: 
 
SO Místní komunikace  
SO Sídlištní zeleň 
SO Městský mobiliář – městský mobiliář, stanoviště odpadu 
SO Veřejné osvětlení 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti 
stavebního řízení, zejm. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.  
 
Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost směřující k vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. 

 

mailto:podatelna@vamberk.cz
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Součástí projektové dokumentace musí být: 
- Identifikace stávajících inženýrských sítí zájmového území stavby. Identifikace 
 inženýrských sítí zájmového území stavby bude provedeno jejich správci. 
- Vyznačení stavby do katastrální mapy, zpracování seznamu pozemků dotčených 
 stavbou a pozemků sousedících s těmito pozemky a identifikace vlastnických vztahů 
 k nemovitostem dotčených stavbou. 
- Zpracování vytyčovacího výkresu stavby v systému JTSK. 
- Projektová dokumentace bude zpracována včetně výkazu výměr a rozpočtů  
 samostatně pro každou etapu v členění jednotlivých stavebních objektů a to 

v grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat. 
- Projednání rozpracované a zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány 
 státní správy a správci inženýrských sítí a městem Vamberk. Doklady o projednání 
 budou předány současně se zpracovanou projektovou dokumentací. 
- Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž činnosti, které 

nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných 
zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, např. 
geologický a hydrogeologický průzkum, posouzení a návrh zasakování dešťových 
vod z nových komunikací a odstavných stání, apod. 

  
Způsob zpracování projektové dokumentace:  
-  Projektová dokumentace bude zpracována v digitální formě v souborech typu .dwg a 
 .pdf, výkazy výměr a rozpočty v souborech typu xls. 
-  Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
 dokumentaci staveb, v platném znění. 
-  Projektová dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební  

povolení a realizaci stavby bude zpracována samostatně pro každou etapu v členění 
jednotlivých stavebních objektů a předána objednateli v 6 grafických vyhotoveních 
a v jednom vyhotovení na digitálním nosiči  dat. 

-  Výkaz výměr bude součástí projektové dokumentace a rozpočet stavby bude předán 
 objednateli odděleně a to i v grafickém provedení a v elektronické podobě na 
 samostatných digitálních nosičích dat. 
-  Ke zpracování projektové dokumentace se budou v místě objednatele a za účasti 
 zpracovatele projektové dokumentace konat výrobní výbory. Účast zpracovatele 
 projektové dokumentace na výrobních výborech je povinná. Datum a čas konání 

 výrobních výborů stanoví objednatel. 
 
2.3 Doba plnění: 
 
Zadavatel požaduje provést (dokončit a předat) dílo nejpozději do:  
 
Do 11.04.2018 - dokumentaci pro územní řízení vč. inženýrské činnosti   
Do 11.06.2018 - dokumentaci pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti   
Do 09.07.2018 - dokumentaci k provedení stavby 
 
Účastník může nabídnout kratší termín plnění.  

 
2.4 Prohlídka místa plnění: 
 
Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické dohodě s p. Zuzanou Rouskovou  
(tel.: 494 548 131).  
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3.  Obchodní a technické podmínky                                                               
 
Závazný návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 4 této výzvy k podání nabídek. Změny 
v návrhu SoD ze strany účastníka jsou nepřípustné. Návrh smlouvy musí být podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to způsobem uvedeným v příslušné 
listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není 
předložením návrhu smlouvy, nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí 
takového účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 
V návrhu smlouvy musí být nabídnutá cena definována jako nejvýše přípustná.  
 
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného 
pořadí:  
 
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy,  
b) evropská technická schválení,  
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,  
d) mezinárodní normy, nebo  
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.  
  
Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to 
bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky 
mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:  
 
a) české technické normy, 
b) stavební technická osvědčení, nebo  
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb 

a stavebních prací a použití výrobků. 
 
 
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 
Účastník o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 
 
Základní způsobilost:  
 
Pro účely podání nabídky účastník prokazuje splnění základní způsobilosti pouze 
prostřednictvím čestného prohlášení uvedeném v příloze č. 2.  
 
Profesní způsobilost: 
- výpisem  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v  ní zapsán, 
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci, 
 
Technická kvalifikace: 
- osvědčení o zapsání v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT v oboru dopravní 
stavby 
- předložením seznamu projektových prací obdobného charakteru provedených účastníkem 
za posledních 5 let ve formě čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat 
jménem nebo za účastníka. 
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Nabídka může obsahovat kopie uvedených dokladů.  
 
 

5. Způsob zpracování nabídkové ceny  

 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena včetně DPH za 
provedení předmětu plnění zakázky, tj. vypracování projektové dokumentace územní 
řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro 
provedení stavby a autorský dozor. 

 
Nabídková cena bude členěna na tyto položky: 

- Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti 
vedoucí k získání územního rozhodnutí 

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské 
činnosti vedoucí k získání stavebního povolení 

- Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
- Autorský dozor 

 
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH 
a cenu celkem včetně DPH. Za správnost určení sazby DPH v souladu s příslušnými 
předpisy je odpovědný účastník. 

 

6.  Obsah a zpracování nabídky 
  

-   Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení – originál v písemné podobě a 
v českém jazyce, nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné řádně 
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Zpracovatel projektové 
dokumentace stavby: „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk – 2.etapa“, na 
které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení. Obálka bude 
opatřena nápisem „NEOTEVÍRAT“. 

-    Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl 
-   Zadavatel upřednostňuje číslování všech listů nabídky včetně příloh vzestupnou 

řadou  
-   Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy 

včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list 
volně vyjmout.   

-   Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat 
podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou 
osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace účastníka. 

-   Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky účastník využije přílohu č. 1 
výzvy. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje. 

-   Doplnění, přepisování nebo úpravy jakéhokoliv ustanovení do návrhu smlouvy nebo 
jiných příloh účastníkem, které by následně zadavatel shledal, jako rozporuplné se 
zadávacími podmínkami, či předložení účastníkem nepodepsaného textu smlouvy, je 
vždy jednoznačným důvodem k vyloučení nabídky takovéhoto účastníka ze 
zadávacího řízení. 

   
Nabídka bude obsahovat:  

- krycí list nabídky (příloha č. 1) 
- čestné prohlášení dle vzoru (příloha č. 2) 
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
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odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 
- osvědčení o zapsání v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
- reference (viz čl. 4. výzvy) 
- nabídková cena (v členění dle čl. 5 této výzvy viz. příloha č. 3) 
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

(příloha č. 4), 
- podpis oprávněné osoby oprávněné za účastníka jednat a podepisovat dle oprávnění 

k podnikání popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí 
být součástí nabídky, 

- další požadavky vyplývající z této výzvy. 
 

 

7. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší celkové nabídkové ceny s DPH. 
 
8. Lhůta a místo pro podávání nabídek:  
 
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených 
obálkách označených názvem zakázky: „Zpracovatel projektové dokumentace stavby: 
Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk – 2. etapa“, a nápisem 
„NEOTEVÍRAT“, opatřených na uzavření razítkem či podpisem účastníka.  
 
Nabídky budou přijímány osobně v podatelně Městského úřadu Vamberk, Husovo nám. čp. 
1, 517 54 Vamberk v pracovní dny - pondělí a středa od 8.00 hod do 17.00 hod a v úterý, 
čtvrtek a pátek od 8.00 hod do 14.00 hodin.  

 
Město Vamberk                   
Husovo nám. čp. 1 
517 54 Vamberk 

 
V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek. Při podání nabídek 
poštou se za datum převzetí považuje datum a hodina doručení zadavateli. 
                        

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.10.2017 v 09:00 hodin. 

 
 
Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne 25.10.2017 od 09:00 hod. v sídle zadavatele 
na adrese Husovo nám. čp. 1, 517 54 Vamberk (kancelář starosty). 
 

9. Závěrečná ustanovení a další podmínky zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí účastníků o vyjasnění zadávací dokumentace, 
nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem 
účastníkům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude 
provedena písemnou formou. 
Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny. 
Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku mu nevzniká 
právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení, ani se zpracováním a 
podáním nabídky. 
Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení. 
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Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. 
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.  
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. 
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce. 
 
Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících 
z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen 
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně 
platných norem. 
 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech jejich změn a dodatků na Profilu 
zadavatele. Tato smlouva a informace v ní obsažené nejsou předmětem obchodního 
tajemství Zhotovitele. 
 
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky se splněním výše 
uvedených podmínek. 
 
Tento dokument „Zadávací dokumentace“ obsahuje 6 stran textu. 
 
 
Ve Vamberku  10.10.2017 
 
 
za zadavatele 
 
 
 
 
 
.............................................................  
Rudolf Futter 
starosta města 
 
 
Přílohy:   
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 3 -  Rekapitulace nabídkové ceny 
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo 
Příloha č. 5 – Architektonická studie  


