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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Výběrové řízení není realizováno dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.  

Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice Jihočeského kraje Zásady pro zadávání 

veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi 

a založenými obchodními společnostmi. 

Zadavatel: 

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 
Wilsonova 405/34 
39201 Soběslav 
IČ: 72549572 

Kompletní zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, 

dokumentace realizace stavby a výkon autorského 

dozoru na akci: Stavební úpravy – oprava 
zpevněných ploch v areálu SŠŘ a ZŠ 

Wilsonova 405, Soběslav, Jiráskova ul. 
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1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 INFORMACE O ZADAVATELI 

Zadavatel 

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 

Wilsonova 405/34 

39201 Soběslav 

IČ: 72549572 

Kontaktní osoba: 

Radka Fáberová 

e-mail: faberova.radka@ssrsobeslav.cz 

telefon: +420 773 446 559, 389 822 800(805)  

mailto:faberova.radka@ssrsobeslav.cz
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2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

2.1 ČLENĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 Zadávací dokumentace  

 Přílohy:  
o CD s přílohami 

 Příloha č. 1 Krycí list nabídky 

 Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 

 Příloha č. 3 Prohlášení uchazeče 

 Příloha č. 4 Snímek KN  

 Příloha č. 5 Závazný návrh smlouvy 

Tyto formuláře slouží výhradně k usnadnění práce zájemce při zpracování nabídky a nesmí 
být nijak měněny. Do vzorů mohou být pouze doplněny relevantní informace (identifikační 
údaje, cena, podpis, datum atd.). 

2.2 OBECNÉ INFORMACE K ZAKÁZCE  

Kompletní zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky. 
Zadavatel konstatuje, že jím předaná zadávací dokumentace této zakázky splňuje podmínky 
a je kompletní. 

Zájemce musí prostudovat všechny pokyny, podmínky a specifikace, aby si ještě před 
podáním své nabídky vyjasnil požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné 
případné nesrovnalosti, požadavky, informace a podrobné pokyny uvedené v „Zadávací 
dokumentaci“. 

2.3 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

za účelem její konkretizace, příp. vyjasnění sporných záležitostí. Případné rozpory je nutné 

vyjasnit si ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací k zadávací 

dokumentaci.  

Žádost musí být písemná a musí být doručena zadavateli na adresu podle čl. 1 – základní 

identifikační údaje, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud 

zájemce podá žádost o dodatečné informace telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými 

prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem 

a jeho prováděcích vyhlášek.  

Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 

dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem 

dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 

dokumentace poskytnuta. 
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Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
i bez předchozí žádosti. 

2.4 VYUŽITÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Předané zadávací podklady uchazeč nevrací. Uchazeč smí použít zadávací podklady jen pro 

účely tohoto zadávacího řízení, jiné využití se nepřipouští. 

2.5 PODÁNÍ NABÍDEK  

Lhůta pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání zadávací 
dokumentace a končí dne 7. 1. 2019, 10:00 hodin.  

 
Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídek: 

Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo osobně na adrese:  

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 
Wilsonova 405/34 
39201 Soběslav 
 
Kontaktní osoba pro příjem nabídek:  

Radka Fáberová 
e-mail: faberova.radka@ssrsobeslav.cz 
telefon: +420 773 446 559, 389 822 800(805) 

Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách, s viditelným označením: „NEOTVÍRAT – 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Kompletní zpracování projektové dokumentace – oprava 
zpevněných ploch Jiráskova ul.“. Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom 
vyhotovení. 

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou zadavatelem přijaty.  

K otevírání obálek s nabídkami dojde 7. 1. 2019 od 12:00 hodin. Otevírání obálek se 

uskuteční na adrese: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405; 

Wilsonova 405/34, 39201 Soběslav. Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden 

zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce 

uchazeče se prokáže plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou za uchazeče jednat, 

pokud sám není touto osobou.  

mailto:faberova.radka@ssrsobeslav.cz
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3 VYMEZENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

3.1 PŘEDMÉT PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DRS na uvedenou akci. 

Jedná se o opravu stávajících zpevněných ploch na parc.č. 393/11 k.ú. Soběslav, které jsou 

převážně tvořeny ŽB silničními panely. Ostatní zpevněné plochy cca 30% jsou tvořeny 

asfaltovým povrchem a zámkovou dlažbou. Součástí dokladové části budou veškerá 

stanoviska pro získání stavebního povolení. 

Technické řešení bude vycházet z následujících požadavků: 

o Celková plocha zpevněných ploch cca 1350 m2  

o Zpevněné plochy navržené jako asfaltové, popřípadě v kombinaci se zámkovou 

dlažbou na chodníky 

o Po hranici s pozemkem par.č. 393/2 bude provedeno nové oplocení 

o Před hlavním vstupem do školy bude provedena odpočinková zóna s kolo stavem 

 

3.2 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PD 

Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

včetně prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno 

zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení. 

Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP. 

 

Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), propracování 

dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 

vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, 

výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového odkazu je nutno uvést 

možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, 

zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet“) jako 

součást dokumentace pro provádění stavby. 

Požadované výstupy:  6 x v tištěné formě, 2 X CD nebo DVD ROM ve formátu PDF pro 

potřeby zadávacího řízení a formátu .dwg pro potřeby zadavatele a vítězného uchazeče. 

o Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou se 

zadavatelem písemně odsouhlasovány. 
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o Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení 

současného stavu a je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před 

zahájením vlastních prací výrobní výbor, na kterém bude upřesněn rozsah díla. V 

případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto 

objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím 

odsouhlasení objednatelem. 

3.3 VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

V rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména: 

o autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

o účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

o poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě 
realizační dokumentace, 

o kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 

o posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

o účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude 
vyzván, 

o účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. 

   

3.4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena max.249.000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Vyšší 
cenové nabídky nemůže a nebude veřejný zadavatel akceptovat, nabídky obsahující vyšší 
nabídkovou cenu budou vyřazeny. 
Předpokládaná hodnota zakázky je celková a zahrnuje jednotlivé fáze zakázky 

zpracování dokumentace DSP, inženýring a zajištění SP, zpracování dokumentace 

DPS, výkon autorského dozoru. 

3.5 DOBA REALIZACE ZAKÁZKY 

Termín realizace je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení. 

Požadované termíny realizace zakázky: 

Zahájení realizace zakázky:           dnem podpisu smlouvy 

Dokončení realizace zakázky:       dokumentace pro stavební povolení   do 15. 2. 2019 

                                               dokumentace pro provádění stavby do  20 dní od nabytí   
 
                                               účinnosti právní moci stavebního povolení.  
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Místo plnění zakázky 

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Jiráskova 544. 

3.6 ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 

doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 

uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do 

zrušení zadávacího řízení.  

 

4 OBSAH A FORMA NABÍDKY 

4.1 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými 

podmínkami zadávacího řízení a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. 

Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být 

odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny 

a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. 

Jako celek musí být nabídka řádně uzavřena, event. jiným vhodným způsobem zabezpečena 
proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předána v uzavřené obálce 
zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena obchodním jménem 
uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Obálka bude dále označena nápisem „NEOTVÍRAT – 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.“ Kompletní zpracování projektové dokumentace – oprava zpevněných 
ploch Jiráskova ul.“ 

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně, tzn. v českém jazyce, případně 

vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou kopii do českého jazyka. Všechny 

tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by 

mohly zadavatele uvést v omyl. 

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí 

zadavatel všechny tyto nabídky.  

Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou 

uchazečům přiznána.  

4.2 ČLENĚNÍ NABÍDKY  

Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby nabídka 

uchazeče byla zpracována v následujícím členění:  
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 TITULNÍ LIST NABÍDKY 

 KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 Jako krycí list bude použit formulář zadavatele  - Příloha č. 1 na CD 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 
 Příloha č. 2 na CD 

 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 
 Viz podkapitola 5.2 

 PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE  
 Příloha č. 3 na CD 

 NÁVRH SMLOUVY 
 Příloha č. 5 na CD 

 DALŠÍ DOKLADY (doložené uchazečem nad rámec vymezený v zadávací 
dokumentaci) 

5 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE  

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

a) základní způsobilost 
b) profesní způsobilost 

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich prokázat splnění 

základní a profesní způsobilosti. V nabídce musí být kvalifikační doklady těchto osob 

zřetelně odděleny a označeny popisem. 

Pokud podává nabídku (žádost o účast) více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit 

k žádosti o účast originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé 

budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli vztahů vzniklých v souvislosti 

se zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu 

trvání jiných závazku vyplývajících ze zakázky. 

5.1 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením originálu (či úředně 

ověřené kopie) čestného prohlášení potvrzené osobou oprávněnou jednat či za 

jménem uchazeče. Doklad prokazující splnění základní způsobilosti nesmí být k poslednímu 

dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné 

prohlášení je uvedeno v Příloze č. 2 na CD. 

5.2 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží: 

 Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo prostou kopii výpisu z jiné 
obdobné evidence (např. živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku). 
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Pokud je ke splnění profesní způsobilosti doručen výpis z obchodního rejstříku, nesmí být 

tento doklad k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 

kalendářních dnů. 
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6 PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 

Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče, z něhož mimo jiné vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po 

celou dobu běhu zadávací lhůty. Jako prohlášení bude použit formulář zadavatele 

(Příloha č. 3 na CD). 
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7  SMLOUVA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1  SMLOUVA 

Obchodní, platební podmínky včetně sankčních ujednání jsou promítnuty do přiloženého 

závazného návrhu smlouvy (Příloha č. 5 na CD), který uchazeč použije pro zpracování 

nabídky, tj. na vyznačených zažlucených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje 

(identifikační údaje, cena plnění). Uchazeč není kromě doplnění požadovaných údajů 

oprávněn návrh smlouvy jakkoliv měnit. Návrh smlouvy musí být jednostranně 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a musí být součástí 

nabídky uchazeče.  

Smlouva podléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím. 

Zhotovitel je oprávněn splnit dílo, které bude předmětem smlouvy, formou subdodávek. 

7.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

Zadavatel (tj. objednatel) nebude poskytovat zálohy 
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8 CENOVÁ ČÁST NABÍDKY – POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY 

8.1 NABÍDKOVÁ CENA  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné 

a kompletní realizaci díla. 

Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí být v místě a čase obvyklá. 
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9 DODACÍ PODMÍNKY 

Pro dodávky jsou stanoveny následující podmínky: 

o § 36 a §§ 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, 

o vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů, 

o § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o 

zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších 

předpisů, 

o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

o vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 

zpracování dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném 

touto vyhláškou, 

o splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím 

právním předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 

stejného zákona pro projektovou činnost ve výstavbě, 

o vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude 

autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. 

c), v platném znění, osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

o vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) 

stavebního zákona, 

o doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, 

potřebných k získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků 

sousedních pozemků, atd. a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených 

vlastníků, 

o v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich 

přeložení, a to jako samostatných stavebních objektů, 

o projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie, 

o vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 
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10 DALŠÍ INFORMACE K ZAKÁZCE 

10.1 DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ INFORMACE K ZAKÁZCE 

Nejsou. 

10.2 OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO TERMÍN REALIZACE ZAKÁZKY 

Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním 

smlouvy. 

Zadavatel, resp. objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla, 

event. veškeré dílčí termíny při realizaci díla. 

10.3 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

Po podpisu smlouvy jsou smluvní strany povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost 

o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se smluvními vztahy, a které 

se týkají činnosti druhé smluvní strany. 
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11 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ  

Zadavatel variantní řešení nepřipouští. 
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12 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

 Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede ustanovená komise kontrolu úplnosti 

nabídek. Pokud nabídka nesplní všechny požadavky stanovené v oznámení 

o zahájení výběrového řízení, resp. v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku 

neúplnou. Jestliže je nabídka shledána jako neúplná, může být zadavatelem 

vyřazena z dalšího řízení a nemusí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této 

skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku 

podal. 

 Kritéria pro hodnocení nabídek a jejich váha: 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. Váha tohoto 

hodnotícího kritéria je 100 %.  

 O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu. 

 Zadavatel rozhodne o přidělení zakázky. O výsledku výběrového řízení budou bez 

zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném 

termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení. 

 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují 

požadavky zadavatele na plnění této zakázky. Uchazeč vezme tyto podklady v úvahu 

a bude se jimi řídit při zpracování své nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

V Soběslavi dne 14. 12. 2018 

 
 

……………………………… 
Ing. Darja Bártová 

ředitelka 
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CD s přílohami 

 


