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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
na plnění veřejné zakázky na služby

Vážený dodavateli,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti k podlimitní veřejné zakázce na služby v režimu zjednodušeném
podlimitním, s názvem:

DUKELSKÝCH HRDINŮ – REVITALIZACE MK, ÚSEK HAVLÍČKOVA – PR.
VESELÉHO – MARXOVA
Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“)

Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín / Česká republika
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Zastoupené:

Liborem Střechou, starostou města Hodonína

Kontaktní osoba k předmětu plnění veřejné zakázky:
Ing. Pavel Svoboda
telefon: +420 518 316 453
email: svoboda.pavel@muhodonín.cz
Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
telefon: +420 518 316 338
e-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „zadavatel“)
Zastoupení v dané veřejné zakázce:

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín
00284891
CZ699001303
Komerční banka, a. s., pobočka Hodonín, č. ú.: 424671/0100
Mgr. Bc. Eliška Šebestová, zmocněný zaměstnanec města

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Dukelských hrdinů – revitalizace MK, úsek Havlíčkova – Pr. Veselého
– Marxova
Informace o zadávacím řízení
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):
Veřejná zakázka na služby
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):
Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatelem zakázky je Město Hodonín se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín,
která je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
Použité zkratky:
ZZVZ
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZD
Zadávací dokumentace
2.1 Klasifikace předmětu plnění dle CPV
CPV kódy:
71000000-8
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71242000-6
Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71246000-4
Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71247000-1
Dohled nad stavebními pracemi
71350000-6
Vědecké a technické inženýrské služby
2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 179 050,00 Kč bez DPH
2 636 650,00 Kč vč. DPH
2.3 Předmět plnění
Předmětem veřejné zakázky DUKELSKÝCH HRDINŮ – REVITALIZACE MK, ÚSEK HAVLÍČKOVA –
PR. VESELÉHO - MARXOVA je vypracování a projednání projektové dokumentace pro společné

povolení (společné územní a stavební řízení), inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, dále
vypracování a projednání dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru během vlastní
stavby (realizace stavby bude rozdělena na 2 roky).
Stavba zahrnuje nové chodníky, nová parkovací stání, novou vozovku a nové rozvody, sloupy a svítidla
veřejného osvětlení. Povrch chodníků, parkovacích stání a vozovky bude dodavateli upřesněn před
uzavřením smlouvy.
Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
Projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí stavby s názvem „Ulice Dukelských hrdinů v
Hodoníně, úsek Palackého – Marxova“ zpracovaná v únoru 2011, zmenšená o již zrealizovaný
úsek Palackého - Havlíčkova (Příloha č. 1 ZD). V předmětné Projektové dokumentaci je v části
Technická zpráva uveden původní záměr realizace povrchu chodníků, parkovacích státní a
vozovky, zadavatel pro upřesnění dodavateli předběžně sděluje, že povrch povrchu chodníků,
parkovacích státní a vozovky dodavateli upřesní před uzavřením smlouvy.
3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TERMÍN PROHLÍDKY
3.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude zadavateli realizována dodavatelem na základě Smlouvy o dílo (Příloha č. 2 této
ZD), a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. V případě, že dojde k prodloužení
zadávacího řízení a objektivně tak nebude možné zahájit plnění v níže uvedeném předpokládaném
termínu, bude skutečný termín zahájení plnění odsunut o dobu prodloužení zadávacího řízení.
Předpokladem Zadavatele je realizace Veřejné zakázky v těchto termínech:
Termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby: do 120 dnů od
uzavření Smlouvy o dílo.
Termín výkonu Inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby: do 90 dnů ode dne
předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby pro 1. část výstavby: do 90 dnů ode
dne obdržení výzvy zadavatele
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby pro 2. část výstavby: do 120 dnů ode
dne obdržení výzvy zadavatele
Termín výkonu Autorského dozoru: dle termínů realizace stavby
Předpokládané termíny realizace stavby 1. část: 07 – 11/2020
Předpokládané termíny realizace stavby 2. část: 06 – 10/2021
3.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je: Městský úřad Hodonín, Národní tř. 25, Hodonín, PSČ 695 35. Autorský dozor bude
vykonáván v místě provádění stavby.
4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍSTUP ČI POSKYTNUTÍ ZD
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a jejími přílohami.
Zadávací dokumentace obsahuje:
- obchodní a technické podmínky;
- požadavky na prokázání splnění způsobilosti a technické kvalifikace;
- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;

-

podmínky a požadavky na zpracování nabídky;
způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií;
projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou
do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování
nabídky;
soupis dodávek a služeb s výkazem výměr,
požadavky na elektronickou komunikaci.

Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele
(https://profily.proebiz.com/profile/00284891), na webové aplikaci JOSEPHINE na doméně
https://josephine.proebiz.com, a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Listinná forma
zadávací a projektové dokumentace nebude poskytnuta.
5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA
5.1 Lhůta pro podání nabídek
Nabídka bude doručena elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com),
a to ve lhůtě pro podání nabídek. Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze
č. 5 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci.
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek: do 31. 7. 2019 v 15:00:00 hod.
Místo pro podání nabídek:
- Nabídka bude zadavateli předložena elektronicky ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3 ZZVZ
a vloží ji do systému JOSEPHINE, který je umístěn na webové adrese
https://josephine.proebiz.com/. Nabídka musí být předložena v požadovaném rozsahu
a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými
v Zadávací dokumentaci (příloha č. 1 této Výzvy k účasti).
- Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být
odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny, očíslovány
a nabídka musí být do systému vložena způsobem, který respektuje požadavek řazení
jednotlivých dokumentů dle článku 13 Zadávací dokumentace (příloha č. 1 této Výzvy k účasti).
Zadavatel doporučuje aby:
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE
(josephine.proebiz.com) dle požadavku čl. 13 Zadávací dokumentace (příloha č. 1 této Výzvy k účasti)
a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka formou příloh.
Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
dne 31. 7. 2019 v 15:00 hodin, a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ.
Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.
Bližší informace k hodnocení nabídek jsou uvedeny v čl. 12 ZD (příloha č. 1 této Výzvy k účasti).

5.2 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí 90 kalendářních dnů a začíná
běžet dle § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž
řídí stavění zadávací lhůty.
6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Podrobná specifikace na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci (viz příloha
č. 1 této Výzvy k účasti).
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který podle § 73 ZZVZ,
a) splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
c) splní technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.
Dodavatel je povinen prokázat splnění způsobilosti a technickou kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Pravidla pro hodnocení nabídek jsou v souladu s § 115 ZZVZ uvedena v zadávací dokumentaci
(Zadávací dokumentace, příloha č. 1 této Výzvy k účasti).

V Hodoníně dne 12. 7. 2019

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
administrátor veřejných zakázek
město Hodonín

Seznam příloh Výzvy k účasti:
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této Výzvy k účasti.

