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Město Břeclav
Vyřizuje: Pohanka Vít
tel.: 519 311 365 , mobil 731 428 224
e-mail: vit.pohanka@breclav.org
fax: 519 311 363
Datum: 26.5.2011

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. b) směrnice Rady města Břeclavi č.
3/2009, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
jsem rozhodl dne 26.5. 2011 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce na:
„Obnova vodorovného dopravního značení"
spočívající v realizaci díla, jehož maximální předpokládaná hodnota činí 150.000,- Kč
bez DPH.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Město Břeclav
Náměstí T.GM. 3
690 81 Břeclav

Právní forma :
801 / obec
IČ:
00 28 30 61
DIČ:
CZ 00 28 30 61
Telefon:
519311 111
Fax:
519 572 334
http://
www.breclav.org
posta@breclav.org
e-mail:
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
města
Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky: Zdeněk Zugárek
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení obnovy vodorovného dopravního značení
(autobusové zastávky, přechody pro chodce atd.)
Podkladem pro vypracování nabídky je výkaz výměr vodorovného dopravního značení,
která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Výkaz výměr v elektronické
podobě bude poskytována uchazečům na základě závazné objednávky zaslané na
adresu zdenek.zugarek@breclav.org

3. Doba a místo plnění
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě
plnění:
Předpokládaný termín zahájení stavby: 13.6. 2011
Předpokládaný termín zahájení obnovy definuje termín, ve které zadavatel předpokládá,
že budou zahájeny práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným
uchazečem.
Požadovaný termín dokončení stavby: 30.6.2011
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení obnovy je dnem, kdy dojde
k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento
termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv
termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale
nikoliv po stanoveném termínu. Zájmem zadavatele je dokončit obnovu v co nejkratším
termínu.
Místo plnění: Město Břeclav
4. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace. Žádost musí být
písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Poskytování dodatečných informací
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve
stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace nejpozději do 3 dnů
ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli
vyzváni k podání nabídky. Současně budou dodatečné informace, včetně přesného znění
žádosti, uveřejněny v elektronické podobě na www.breclav.org
Adresa pro vyžádání si dodatečných informací
Žádosti o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu
zadavatele, která je uvedena v či. 1.
Forma vyžádání dodatečných informací
Žádost o dodatečné informace musí být písemná. Bude-li žádost o dodatečné informace
učiněna telegraficky, faxem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky
stanovené pro písemnou formu v § 40 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb.
5. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. června 2011 v 9:00 hod.
Adresa pro podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na
podatelně na adresu: Město Břeclav, Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav.

Podání nabídky poštou
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání
nabídky považuje její fyzické převzetí na podatelně v sídle zadavatele na výše uvedené
adrese.
Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikace dodavatele
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním
kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů;
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů.
Způsob prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této výzvě.
Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 - 132 zákona č. 137/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních
předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu vyjma prokázání
základních kvalifikačních předpokladů v článku 6.11.1. písmeno k) a I).
Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší
než 90 kalendářních dnů od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace.
Prokazování kvalifikace certifikátem
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona č.
137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace
v rozsahu v něm uvedených údajů.
Požadavky na certifikát
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí
být platný ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (tj. nesmí být starší jak jeden rok).
Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. Splnění profesních

kvalifikačních předpokladů, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a
technických kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně, mimo
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, který předloží všichni
dodavatelé.
Podává-li žádost více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k žádosti kopii listiny, z
níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z
jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či
vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v
souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.
Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesních kvalifikačních
předpokladů, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a technických
kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém
případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace.
Prokazování kvalifikace zahraniční osoby
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je
zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu
do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak.
Použití výpisu ze seznamu zahraničních dodavatelů
Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen
„zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve
státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li
tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou.
Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů, tzn. že požadavky
splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,

