Město Břeclav
Vyřizuje: Mrlák Zdeněk
tel.: 519 311 309, mobil 731 428 243
e-mail: zdenek.nirlak@breclav.org
fax: 519 311 363
Datum: 21.11.2011

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. 4/2011, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
jsem rozhodl dne 21.11.2011 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na:
„Regenerace veřejných prostranství v lokalitě sídliště Slovácká"
spočívající v realizaci díla, jehož maximální předpokládaná hodnota činí 170.000,- 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 :
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
http://
e-mail:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele

801/obec
00283061
CZ00283061
519311 111
519 372 334
www.breclav.org
posta@breclav.org
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta
města

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je řešení regenerace veřejných prostranství v lokalitě sídliště
Slovácká. V zadaném území budou posouzeny stávající komunikační prostory a
navrženy úpravy chodníků, rozšíření parkovacích ploch, úpravy městské zeleně,
umístění odpočinkových, parkových a rekreačních ploch pro obyvatele sídliště. Výchozí
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je optimalizace současného stavu s cílem zkvalitnění obytné zóny při zachování
životního prostředí. Součástí je i umístění městského mobiliáře včetně ekologických
separačních nádob, případně dětských herních prvků do lokality. Návrh bude
respektovat zpracovanou dokumentaci pro územní řízení části sídliště u silnice
Sovadinova (panelový bytový dům č. 1 - 5).
Předmět plnění dále tvoří:
• řešení bude zpracováno jako projekt regenerace k žádostí o dotaci na MMR
ČR, projekt bude obsahovat návrh etapizace regeneračních úprav
• konzultace návrhů s poskytovatelem dotace MMR ČR (Ústav územního rozvoje
Brno) na regeneraci veřejných prostranství
.

3. Doba a místo plnění
Vypracování je požadováno nejpozději do 16. ledna 2012.
4. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. prosince 2011 v 9:00 h.
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.
5. 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.
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Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( § 1 2 5 - 1 3 2 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 podle § 53 písmeno k) a I) zákona, které jsou
uvedený v článku 5 této výzvy.
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
certif i kovaných 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
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veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace.
Prokazovánj 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,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů,
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
I)

organu,
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším než 10%.

Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.
Pravost a stáří čestného prohlášení
Dodavatel může čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a přílohy, resp. seznamy předložit v prosté kopii a nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Zadavatel bude pak před uzavřením smlouvy požadovat originály nebo ověřené kopie
těch dokladů, které byly předloženy v nabídce pouze v prosté kopii.
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tzn. že požadavky
splňuje dodavatel který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Doklad o oprávnění k podnikání
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis
z živnostenského rejstříku (§10 odstavec 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky.
Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel bude pak před
uzavřením smlouvy požadovat originály nebo ověřené kopie těch dokladů, které byly
předloženy v nabídce pouze v prosté kopii.
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů dle §55 zákona předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů v prosté kopii.
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56
odst. 2 písmena a) předložením těchto dokladů:
-

uchazeč předloží v nabídce seznam svých služeb poskytnutých v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (minimálně 5 akcí). Přílohou
tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly
služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné
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osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně,
-

Službami se v tomto případě rozumí zpracovaná řešení veřejných prostranství,
která 'byla zpracovávána v rámci projektů předkládaných na MMR s žádostí o
dotační prostředky. Uvedené projekty byly při jejich zpracovávání průběžně
konzultovány na MMR (Ústav územního rozvoje Brno) a na základě těchto
konzultací i zpracovány. Projekty, které jsou předmětem referencí, musí být
zároveň úspěšně podpořeny z dotačních prostředků MMR.

-

U každé reference bude uveden název akce, stručný popis, jméno investora včetně
kontaktu, přibližný rozsah projektu, program, do něhož byl projekt předkládán,
hodnota celkové IN a výše získané dotace.

Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
v prosté kopii.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Jako nejvhodnější nabídka bude hodnotící komisí určena ta, která splní veškeré
náležitosti stanovené tímto zadáním a současně bude obsahovat nejnižší nabídkovou
cenu. Pro hodnocení dle výše nabídkové ceny je rozhodná výše nabídkové ceny včetně
DPH.
U uchazečů, kteří nejsou plátci DPH, je rozhodující celková výše nabídkové ceny.
Nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku,
apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, včetně veškeré obstarávatelské
činnosti, cestovních náhrad, odborných konzultací a zpracování požadované
dokumentace (na celou dobu a rozsah plnění zakázky).
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována jako cena za kompletní službu. Celková nabídková
cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu
celkem včetně DPH. U uchazečů, kteří nejsou plátci DPH bude součástí nabídky taktéž
čestné prohlášení, že uchazeč není plátcem DPH a že uvedená cena je pro zadavatele
konečná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s úplným a
řádným plněním předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů s tím bezprostředně
souvisejících.
8. Platební podmínky a podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou
cenu
Platební podmínky

•
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Zadavatel nebude uchazeči poskytovat zálohy. Cena za předmět plnění bude uchazeči
uhrazena na základě daňových dokladů vystavených uchazečem po dokončení díla.
Faktura jako daňový doklad a účetní doklad bude obsahovat náležitosti dle závazných
právních předpisů a bude podkladem pro zaplacení díla.
Splatnost faktury bude 30 dnů od předání investorovi. Platba bude probíhat výhradně v Kč
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Podmínky, za kterých je možné nabídkovou cenu překročit
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
9. Obsah a forma nabídky
Nabídka
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče, dále prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty, dále pak doklady a informace prokazující splnění kvalifikace a
ostatní doklady stanovené zadavatelem jako součást nabídky.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou
doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě v 1 pare a bude
podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu
z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná
moc musí být součástí nabídky.
Podání nabídky
Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené
názvem „Regenerace veřejných prostranství v lokalitě sídliště Slovácká NEOTVÍRAT", na které musí být uvedena taktéž adresa, na niž je možné zaslat nabídku
zpět, v případě, že bude nabídka doručena po lhůtě pro podání nabídek.
Zabezpečení nabídky
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn
nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo
možno žádný list volně vyjmout.
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů
nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Úřední doklady a
listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Členění nabídky, obsah
Část 1 Dokumentace uchazeče
Dokumentace uchazeče musí obsahovat:
8

1.

Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, jde-li o uchazeče v něm
^zapsaného nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních
předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky).

2.

Nabídka podaná společně více osobami bude za krycím listem obsahovat
originál listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a
jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky. Tato listina musí být opatřena razítky a podpisy
oprávněných osob všech účastníků společné nabídky.

3.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
včetně příloh, resp. seznamů,

4.

-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,

-

doklad a oprávnění k podnikání,

-

pojistná smlouva jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,

-

seznam svých služeb poskytnutých v posledních 3 letech
s uvedením realizovaných projektů, které byly financovány
z dotačních prostředků MMR (minimálně 5 akcí).

Představení uchazeče, klíčových členů projektového týmu

Část 2 Nabídka
Nabídka musí obsahovat;
1. Návrh smlouvy (vlastní nabídka), který bude podepsán osobou oprávněnou
za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, jde-li o uchazeče v něm
zapsaného v ostatních případech v rozsahu jednatelského oprávnění
(popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce
doložena) a opatřen otiskem razítka. U společné nabídky více osob bude návrh
smlouvy podepsán v souladu se smlouvou o sdružení (či jinými dokumenty
dokládající jejich vzájemný vztah).
2. V nabídce - návrhu smlouvy - musí být uvedeny kromě definice smluvních
stran zejména údaje
-

o výši nabídnuté ceny,

-

o termínech dodání,

-

platebních podmínkách.

10. Ostatní podmínky zadávací dokumentace
Změna podmínek zadávací dokumentace, zrušení zadávacího řízení
-

-

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených
zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění
zadávací dokumentace nebo zvláštního podnětu. Změnu obsahu zadávací
dokumentace zadavatel oznámí všem známým uchazečům o veřejnou zakázku,
kteří bylí zadavatelem oslovení k podání nabídky. V případě, že si uchazeč pomocí
dálkového přístupu zajistí zadávací dokumentaci, je v jeho zájmu dále sledovat
internetové stránky města, kde budou veškeré změny zadávací dokumentace
zveřejněny. V opačném případě se uchazeč vystavuje nebezpečí, že nebude
obeznámen se všemi změnami a tudíž může být tato nabídka z hlediska obsahu
neúplná.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy nebo neuzavřít
smlouvu s žádným z uchazečů kdykoliv bez uvedení důvodu.
Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na
předmět nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit informace
uváděné uchazečem v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit na základě návrhu zhotovitele ustanovení
smlouvy o dílo pouze ve svůj prospěch.
Uchazeči nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku.

Vyloučení variantního řešení
Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.
Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni se stanovuje na 90 dnů.
11. Informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace
Uchazeči mají právo požadovat po zadavateli dodatečné informace a vysvětlení týkající
se předmětu zakázky. Uchazeči se mohou na zadavatele obracet se svými dotazy
telefonicky, mailem nebo písemně.
Kontaktní osoby zadavatele
Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Mrlák
Tel.:
519 311309
Email:
zdenek.mrlak@breclav.org
V Břeclavi dne 21.11.2011

n

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města
V zastoupení
. Jaroslav Parolek
místostarosta
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FORMULÁŘ - KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku

v

Regenerace veřejných prostranství v lokalitě sídliště Slovácká
u U U A V A i cL.

(obchodní firma nebo název)
Síi •

(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Telefon

Email

Celková nabídková cena
v Kč včetně DPH
(zaokrouhlit na c
koruny)
V

, dne

Razítko a podpis uchazeče

,/

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Regenerace veřejných prostranství v lokalitě sídliště Slovácká
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel

(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady, a to tak, že:
a) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele 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, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musi tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku ci žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro 'restný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisu nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedenýcn o^ob rovněž vedoucí této organize "ní složky tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele v posledních 3 letech nenaplnil
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčn. návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního

ČESTNÉ PROHLÁŠENI DODAVATELE

řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) dodavatel není v likvidaci,
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
poj štění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
síd.a, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztihuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kte ý předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
I) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším než 10%.

V

, dne

Razítko a podpis oprávněné
osoby dodavatele

