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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

město Nový Bor
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
00260771

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:
Jan Toms, referent Odboru rozvoje města, tel.: +420 487 712 332, e-mail: jtoms@novy-bor.cz
Kontaktní osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Ing. Olga Sobotová, referent Odboru rozvoje města, tel.: +420 487 712 339, e-mail:
osobotova@novy-bor.cz

PREAMBULE
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje ve smyslu
§ 213 ZZVZ, dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html (dále také jen
„elektronický nástroj“). Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se provádí v
elektronickém nástroji. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje
jsou dostupné na:
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
- uživatelská
příručka pro dodavatele
https://zakazky.novy-bor.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
manuál
elektronického podpisu.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím,
podporu elektronického nástroje na tel.:+420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona.
Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům
použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona,
nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno
zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ.
Veškerá komunikace zadavatele s uchazeči se vede výhradně prostřednictvím elektronického
nástroje, dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html.
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 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související s vyhotovením návrhu stavby
včetně záborového elaborátu, zajištění potřebných průzkumů, rozborů území a geodetického
zaměření, dále projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení nebo společného povolení stavby včetně zajištění inženýrské činnosti a dokumentace
pro provedení stavby včetně soupisu prací, výkazu výměr a výkonu autorského dozoru,
zpracování plánu BOZP a DIO stavby „PD – Cyklostezka Lípa – Bor na kole“ v rozsahu a v
souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení.
2.1.1. Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti:
Předmětem plnění je provedení projektových a inženýrských prací, jejichž výsledkem bude:
- Návrh stavby včetně záborového elaborátu, potřebných průzkumů a rozborů území a
geodetické zaměření.
- Projektová dokumentace pro společné (nebo oddělené) územní a stavební řízení (SO
101 Stezka + SO 201 Lávka L04 + SO 202 Lávka přes 1/9 + SO 401 VO) včetně
inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení.
- Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně kontrolního rozpočtu a soupisu
prací s výkazy výměr.
Součástí nabídky bude i nabídka na výkon autorského dozoru, zpracování plánu BOZP a DIO.
Požadavky na výkon autorského dozoru pro kalkulaci ceny:
- Cena bude kalkulována na základě účasti na kontrolním dni stavby (cena za návštěvu)
nebo na koordinační schůzce mimo KD.
- Pro kalkulaci celkové ceny výkonu AD je předpoklad 100 návštěv. Skutečný počet
návštěv bude zohledněn v závěrečném vyúčtování.
- Jednotková cena návštěvy bude zahrnovat: dopravní náklady, vlastní výkon i případné
zpřesnění zadání (doplnění) PD v kanceláři a telefonické konzultace.
- Případné nově vzniklé skutečnosti, které vyplynou v průběhu provádění stavby, budou
řešeny dodatečnou formou objednání.
- Účast na kontrolních dnech nebo schůzkách bude na základě výzvy objednatele.
Podkladem pro zpracování návrhu stavby a projektové dokumentace je územně technická
studie z roku 2018 vyhotovená projektovou kanceláří Vaner s.r.o., (příloha č. 2). Nová
projektová dokumentace bude řešit takzvanou I. Etapu – „Nový Bor – Pihel“, jejíž trasa je
vyznačena v přehledné situaci, (od křižovatky ulic Smetanova, Husova na křižovatku silnice
č. 26210 s ostatní komunikací na p.p.č. 986/1 v k.ú. Pihel), (příloha č. 9) ve které jsou
vyznačená dvě žlutá místa, kde přesná poloha trasy budoucí cyklostezky v současnosti není
přesně určena, a měl by ji navrhnout právě výše zmíněný návrh stavby, stejně tak jako dvě
nové lávky. Jednu přes silnici I/9, která by měla být stejného charakteru jako lávka na horu
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Klíč (Turistická lávka „Cesta k sousedům“ z p.p.č. 1526/3 a 1527/4 na p.p.č.1527/6 v k.ú.
Arnultovice u Nového Boru) a druhou, L 4, přes Šporku v ulici Kpt. Jaroše.
Součástí plnění v základu bude:
- Cyklostezka
- Odvodnění cyklostezky
- Lávka přes silnici I/9 a L 4 přes Šporku v ul. Kpt. Jaroše
- Sjezdy na pozemky – zahrnout stávající i plánované (budoucí výstavba)
- Přístupy pro pěší k nemovitostem za cyklostezkou
- Terénní úpravy vyvolané stavbou cyklostezky za cyklostezkou
- Inženýrsko-geologický průzkum
- Hydrogeologický průzkum
- Zábradlí v místech souběhu se silnicí I/9
- Případné vynětí ze ZPF (popřípadě zajištění rozhodnutí v pochybnosti)
- Výškopis/polohopis
- Zpracování DIO
- Ochrany inženýrských sítí (teplovodu, kabelů VN/NN, O2, kanalizace, vodovod, …)
dle požadavků správce/majitele
- Vyvolané přeložky inženýrských sítí (kabelů VN/NN, komunikačních kabelů,
kanalizace, vodovodu, plynovodu) – budou v případě nutnosti zadány dodatečně
- Nové veřejné osvětlení (pouze v intravilánu obce Nový Bor a Pihel)
- Mobiliář, sadové úpravy s případným návrhem kácení
- Průběžné konzultace při řešení majetkoprávních vypořádání, s dotačním manažerem a
zadavatelem.
Součástí plnění nebude:
- Přeložky sloupů a kabelů VN/NN – projekt ČEZu
- Přeložky sloupů veřejného osvětlení – v případě požadavku bude řešeno dodatečně
- Protipovodňová opatření
Dokladová část bude obsahovat doklady zajištěné v rámci výkonu inženýrské činnosti. Složka
bude obsahovat seznam příloh v členění:
- Pozemková a majetková část
- Vyjádření k existenci inženýrských sítí a zákresy
- Vyjádření orgánů a organizací
- Rozhodnutí orgánů
Projektová dokumentace pro společné nebo oddělené územní a stavební řízení bude
respektovat:
- metodiku
SFDI
„NÁLEŽITOSTI
Projektové
dokumentace“
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovanibezpecnosti/2010_nalezitosti_pd2011.pdf
- dokument SFDI „Nejčastější chyby předkládaných projektových dokumentací na
stavby
bezbariérových
pěších
tras
a
cyklistických
stezek„
http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-prijemce/2015_chyby_dokumentace.pdf
V projektové dokumentaci pro provádění stavby budou zapracovány veškeré podmínky těchto
poskytovatelů dotací pro projektovou dokumentaci.
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V 1. paré dokumentace pro provedení stavby bude vložen položkový rozpočet a soupis prací
s výkazem výměr, který bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Dokumentace bude předána 3 x v tištěné podobě (další dotisk 3 paré,
který bude součástí ceny díla, bude doložen na vyzvání objednatelem) a 1 x na nosiči CD.
Výkresová část bude předána výhradně v otevřeném formátu dwg a formátu pdf, textová
část ve formátu doc a vyšším nebo pdf, tabulková část ve formátu xls a vyšším. Součástí díla
budou konzultační schůzky zpracovatele a objednatele a to ve fázi rozpracovanosti a před
vydání čistopisu.
Soupis prací včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu bude zpracován v aktuální cenové
soustavě ÚRS, kompatibilní s SW KROS, pro potřeby zadání veřejné zakázky na stavební
práce v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti
v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména v poskytování dodatečných
informací k zadávací dokumentaci.
Dílo bude obsahovat i zpracovaný plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy.
Pokud výše uvedený předmět plnění neobsahuje některý výkon, pak vždy platí, že zhotovitel
je povinen provádět plnění s potřebnou odbornou péčí, při respektování platných právních
předpisů a technických norem vztahujících se k dílu a je povinen opatřovat věci nezbytné
k provedení díla. Dále je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na
skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věcí objednatelem nebo nesprávnost
objednatelových pokynů při vynaložení potřebné odborné péče, jinak odpovídá za škodu
tímto objednateli způsobenou
Plnění této veřejné zakázky bude prováděno zejména v souladu s platnými právními předpisy,
kterými jsou zejména:
 vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb;
 vyhláška č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů;
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
 vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů;
 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr;
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
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příslušné ČSN, EN a TP.

2.1.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
71320000-7 – Technické projektování

 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.500.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve smyslu s § 16 ZZVZ, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění
veřejné zakázky.

 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na
trvání tohoto zadávacího řízení.
Předpokládaná doba plnění:
- Návrh stavby – 10/2019 – 06/2020 (35 týdnů od účinnosti smluvního vztahu)
- DÚR+DSP – 26 týdnů od vyřešení majetkoprávních vztahů
- Inženýrská činnost – 26 týdnů od vyhotovení a předání DÚR+DSP
- DPS – 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení
Uchazeč předloží do své nabídky závazný časový harmonogram projektových prací, jež bude
přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v týdnech a musí
zahrnovat veškeré činnosti při plnění veřejné zakázky.

4.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor.

 KVALIFIKACE DODAVATELŮ
5.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
5.1.1 splní profesní způsobilost, v souladu s odst. 5.1.1 této výzvy,
5.1.2 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku v souladu s odst. 5.1.2 této výzvy (příloha č. 7) a
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5.1.3 splní technickou kvalifikaci, v souladu s odst. 5.1.3 této výzvy a
5.1.4 splní základní způsobilost – čestné prohlášení (příloha č. 6)

5.1.1. Profesní způsobilost
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel
zapsán,
b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.)
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
projektová činnost ve výstavbě
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů. Odbornou způsobilostí se rozumí osvědčení o autorizaci
ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
v oboru:
- dopravní stavby (autorizovaný inženýr, technik)
- technologická zařízení staveb (autorizovaný inženýr, technik)
- mosty a inženýrské konstrukce (autorizovaný inženýr, technik)
- osvědčení k výkonu koordinátora BOZP

5.1.2. Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek ekonomické a
finanční způsobilosti. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat
jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně
ověřené kopii.

5.1.3. Technická kvalifikace
K prokázání splnění technické kvalifikace požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
seznam 3 nejvýznamnějších projektových prací provedených dodavatelem za posledních 5 let
a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto prací. (viz příloha č. 4)
Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který v seznamu významných projektových prací
uvede a příslušně doloží minimálně 3 zakázky na projektové práce v minimální výši každé
z nich 1 000 000,- Kč (jedenmilion korun) Kč bez DPH za posledních 5 let.
Pod pojmem „projektové práce“ se rozumí vyhotovení projektové dokumentace pro dopravní
stavby, rekonstrukce. Dodavatel tuto informaci uvede do osvědčení.
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Seznam stavebních prací doložený jako součást nabídky bude, před podpisem smlouvy o dílo,
doložen osvědčením/-i objednatele/-ů o řádném plnění 3 realizovaných zakázek; tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo realizace zakázky a musí obsahovat údaj o
tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.

5.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
Zadavatelem (profesní a technické) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém
případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní poddodavatel
zapsán a
b) písemný závazek poddodavatele, z něhož vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí věcí i práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů.

5.3. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikaci. Doklady
prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky.

5.4. Poddodavatelé
Pokud účastník hodlá plnit část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, je povinen
uvést v nabídce seznam všech těchto poddodavatelů, který bude podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem účastníka. Seznam bude obsahovat název poddodavatele, identifikační údaje,
přehled věcného plnění, kterým se poddodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné
zakázky. Pokud účastník nevyužije poddodavatelů, nahradí výše uvedený seznam čestným
prohlášením o nevyužití poddodavatelů.

 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Obchodní podmínky
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Obchodní podmínky jsou vymezeny závazným návrhem nabídky smlouvy o dílo, která je
přílohou č. 1 této výzvy.

6.2. Platební podmínky
Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány
na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených činností, vždy k poslednímu dni
kalendářního měsíce.
Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení
zadavateli.
Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2
zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních návrhu nabídky
smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje pojistnou smlouvu/pojistné smlouvy pro případ pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 3 mil. Kč. Pojistná smlouva
bude předložena vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy o dílo, nemusí se vkládat do
nabídek, zde postačí forma čestného prohlášení – viz příloha č. 5.

 POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
7.1. Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
8.1. Nabídková cena
8.1.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách
v členění bez DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude
uvedena v návrhu smlouvy.
8.1.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato výzva.
8.1.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci
předmětu veřejné zakázky vymezeného v této výzvě.
8.1.4 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o
dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena
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včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně ode dne účinnosti
příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
9.1. Pokyny pro zpracování nabídky
9.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v
zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož
nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
9.1.2 Nabídka:
- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené „PD – Cyklostezka Lípa – Bor
na kole“, „Neotvírat“, na které musí být uvedena adresa uchazeče,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat nabídku smlouvy vč. příloh podepsanou osobou oprávněnou jednat
za uchazeče,
- zadavatel doporučuje přiložit návrh smlouvy vč. příloh v elektronické podobě na
CD/DVD nosiči,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat podrobný výpočet ceny (honoráře)
9.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
9.1.4 Zadavatel požaduje, aby dodavatelé zpracovali nabídku v následujícím členění:
- obsah nabídky,
- průvodní list nabídky – příloha č. 3,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- podepsaný návrh smlouvy – příloha č. 1,
- podrobný výpočet ceny - honoráře,
- harmonogram plnění v týdnech
- seznam realizací – příloha č. 4
- čestné prohlášení o pojistné smlouvě – č. 5
12

-

čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti – příloha č. 6 + 7, 8
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

 JISTOTA
Zadavatel nepožaduje k zajištění povinností Dodavatele vyplývajících z jeho účasti
v zadávacím řízení jistotu.
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POSKYTOVÁNÍ
DODATEČNÝCH
INFORMACÍ
DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

K ZADÁVACÍ

11.1 Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, a to nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje
(https://zakazky.novybor.cz/profile_display_2.html). Tyto dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti, Zadavatel uveřejní prostřednictvím elektronického nástroje
(https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html).
Kontaktní osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Ing. Olga Sobotová, referent Odboru rozvoje města, tel.: +420 487 712 339, e-mail:
osobotova@novy-bor.cz
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:
Jan Toms, referent Odboru rozvoje města, tel.: +420 487 712 332, e-mail: jtoms@novy-bor.cz
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené
lhůtě Zadavatel poskytne dodatečné informace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti,
Zadavatel uveřejní prostřednictvím elektronického nástroje. (https://zakazky.novybor.cz/profile_display_2.html).
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
jejich
předchozí
žádosti,
a
to
prostřednictvím
elektronického
nástroje
(https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html).

11.2 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění není organizována. Místo plnění je veřejně přístupné.
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12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
12.1 Způsob a místo podání nabídek
Nabídka se podává v listinné podobě.
Nabídku lze podat:
- osobně v pracovních dnech na podatelnu MěÚ, pracovní doba podatelny:
Pondělí a středa: 08:00 – 11:30 hodin
a
12:30 – 16:30 hodin
Úterý a čtvrtek: 08:00 – 11:30 hodin
a
12:30 – 15:00 hodin
Pátek:
08:00 – 11:30 hodin
a
12:30 – 13:00 hodin
- zaslat na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání
nabídek.
Místo pro podání nabídek je
Město Nový Bor
nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12.2 Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do: 16.10.2019 do 11:00 hod.

12.3 Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami dodavatelů proběhne v sídle zadavatele a je neveřejné.

13 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
13.1. Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

13.2. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkové ceny v sestupném pořadí. Nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou je nejvýhodnější nabídkou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek
hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

13.3. Mimořádně nízká nabídková cena
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Zadavatel bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu tu cenu, kdy odchylka
nabídkové ceny bude o více než 30 % směrem dolů od průměru cen obsažených v ostatních
nabídkách. Takovou nabídku je zadavatel oprávněn vyloučit.

14 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html.
Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí projektové dokumentace a dalších součástí výzvy.

15 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření
smlouvy. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen informovat všechny účastníky,
kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení zadávacího řízení v době
běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel zrušení oznámí uveřejněním na profilu
zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit i bez udání důvodu, dále pokud:
 nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky
 nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele
uvedené ve výzvě k podání nabídek
 byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé
 byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě
 odmítl uzavřít smlouvu i třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít

16 OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ
Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Za doručení Oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče všem dotčeným
uchazečům je považován okamžik uveřejnění na profilu zadavatele.

17 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Zadavatel požaduje po dodavateli předložení pojistné smlouvy pro případ pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 3 mil. Kč –
viz příloha č. 5 Pojistná smlouva – čestné prohlášení. V případě výběru jeho nabídky jako
nejvhodnější předloží zadavateli těsně před podpisem smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy, jejímž předmětem je odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetím
osobám.
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18. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o podmínkách smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat celou zakázku, nebo pouze její část, případně
zakázku zrušit.
Při předání dokončeného díla bude zadavateli předáno vyhotovení návrhu stavby, projektová
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro
provedení stavby, kontrolní rozpočet a soupis prací s výkazy výměr. Dokumentace bude
předána 3 x v tištěné podobě a 1 x na nosiči CD. Výkresová část bude předána výhradně
v otevřeném formátu dwg, textová část ve formátu doc a vyšším, tabulková část ve formátu
xls a vyšším.
Žádný z dodavatelů nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s tímto
zadávacím řízením.
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Příloha č. 1 – Nabídka smlouvy o dílo – závazný návrh
Příloha č. 2 – Územně technická studie vyhotovená projektovou kanceláří Vaner s.r.o.
Příloha č. 3 – Průvodní list nabídky
Příloha č. 4 – Seznam realizací
Příloha č. 5 – Pojistná smlouva – čestné prohlášení
Příloha č. 6, 7 – Čestné prohlášení
Příloha č. 8 – Prohlášení o smlouvě
Příloha č. 9 – Přehledná situace úseku Nový Bor – Horní Pihel

Mgr. Jaromír Dvořák
starosta
V Novém Boru dne 1.10.2019
Na základě pověření elektronicky podepsala Ing. Olga Sobotová

16

