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DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 12.3.2012 
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Výzva k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: 

„Greenway Jizera – Železný Brod (projektová dokumentace)“ 

V Ý Z V A  

uchazečům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

"Zpracování projektové dokumentace projektu Greenway Jizera v úseku Líšný – 

Železný Brod - Podspálov" (dále jen „veřejná zakázka“). V souladu s § 12 odst. 2 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), je veřejná 

zakázka zadávána podle zákona.  

Zpracování projektové dokumentace je dílčí součástí projektu „Greenway Jizera – příprava a 

poznání společní cesty“ č. CZ.3.22/3.3.01/11.02538, spolufinancovaným z prostředků ERDF 

prostřednictvím Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko) v Euroregionu Nisa. Zpracovatel 

dokumentace bude respektovat požadavky na kontrolu prováděných prací a na využívání 

označení a symbolů, které jsou uvedeným programem předepisovány. 

  

1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 

technických:   

jméno: Mgr. Martin Řehák, odboru územního plánování 

a regionálního rozvoje  

tel.: 483 333 977 

e-mail: m.rehak@zelbrod.cz  

 

2. Předmět zakázky: 

Město Železný Brod jako zadavatel zpracování projektu „Greenway Jizera – příprava 

a poznání společní cesty“ je současně nositelem územně příslušné části projektu Greenway 

Jizera v úseku Líšný – Železný Brod - Podspálov. Tento projekt řeší přednostně 

cykloturistickou infrastrukturu podél toku řeky Jizery s vazbou na obdobné cyklotrasy 

v sousedním území Polské republiky. Účelem zhotovení předmětu veřejné zakázky je 

zpracování projektové dokumentace pro přípravu a realizaci stavby ve výše uvedeném úseku. 

mailto:m.rehak@zelbrod.cz
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2.1. Předmětem zakázky je provedení komplexních projektových prací pro zadavatele, což 

obnáší zpracování projektové dokumentace, návrhu opatření, projednání s dotčenými 

orgány státní správy a předjednání s dotčenými vlastníky pozemků. Součástí je pak 

zpracování nutných podkladů pro posouzení navržené stavby z hlediska vlivu na životní 

prostředí (tok řeky Jizery v tomto úseku není součástí lokalit Natura2000). 

2.2. Zpracování projektové dokumentace bude probíhat po etapách v ucelených blocích 

na základě finančních limitů zadavatele. Tyto ucelené bloky budou stanoveny vždy 

postupně na základě nabídky uchazeče. 

2.3. Zadavatelem se rozumí Město Železný Brod, tj. územně samosprávný celek, který 

v rámci řešeného území zastupuje další dotčené obce, kterými jsou obce Líšný a 

Koberovy.  

2.4. V rámci plnění předmětu této zakázky vybraný uchazeč zpracuje projektovou 

dokumentaci v rozsahu : 

I. úsek Líšný – Železný Brod (hřiště u Sokolovny) 

a) Popis úseku a řešené problematiky : 

Počáteční bod: Líšný, centrum obce u obchodu 

Koncový bod: Železný Brod, hřiště u Sokolovny 

Délka úseku: cca 4.200 m 

Úsek navazuje na cyklostezku, která bude v roce 2012 vybudována mezi Turnovem 

a Líšným. Tato cyklostezka je součástí Greenway Jizera. Z majetkových důvodů je 

cyklostezka od Turnova v Líšném napojena v jiném než předpokládaném napojovacím 

místě u obchodu, ale provizorní napojení zajistí souvislý provoz na cyklotrase.  

Trasa v tomto úseku vede v blízkosti železniční trati (majetek SŽDC s.o.) a toku 

řeky Jizery (majetková práva Povodí Labe s.p.). Od Líšného ke splzovskému jezu je 

nejvhodnější použít břeh náhonu elektrárny. Protože úsek cyklostezky v zamýšlené 

variantě na svahu tělesa dráhy zde naráží na obtížné technické a ekonomické řešení, 

požaduje zadavatel návrh řešení ve 2 variantách tak, že variantní dokumentace bude 

zpracována v první fázi zpracována zjednodušeně oproti vyhlášce č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ale bude obsahovat 

minimálně situaci návrhu, vzorové příčné řezy (min. 20 profilů v úseku), podélný řez, 

seznam dotčených pozemků, souhrnnou technickou zprávu a odborný odhad nákladů na 

základě objemu materiálu a prací a souvisejících vedlejších nákladů (např. 

při požadavku na výluky na trati během stavby apod.)  

b) Požadavky na řešení : 

- návrh cyklostezky s povrchem z minerálního betonu nebo s asfaltovým povrchem (cca 

4,0 km), v případě vhodných sklonových a šířkových parametrů navrhnout 

s asfaltovým povrchem (kombinovaný provoz cyklo + in-line), pokud bude řešení 

výškově náročné nebo budou na trase vybudovány lávky, pak povrch z minerálního 

betonu, 

- součástí řešení úseku je kompletní výškové zaměření terénu a případné posudky 

stability svahu nebo posudky založení cyklotrasy do svahu dráhy v rozsahu nutném 

pro zpracování dokumentace a pro jednání se SŽDC s.o., případně s Povodím 

Labe s.p., 

- úsek je veden po břehu řeky Jizery (úsek není lokalitou Natura2000) a okrajově 

zasahuje do CHKO Český ráj; je nutné už při návrhu řešení věnovat zvýšenou 

pozornost dopadu výstavby na okolní přírodu (v případě zásahu do území CHKO 
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Český ráj je předběžné stanovisko Správy CHKO Český ráj ke stavbě cyklostezky 

souhlasné, je nutné dohodnout jen podmínky výstavby), 

- v případě nalezení vhodného místa bude součástí návrhu vybudování jednoho 

odpočinkového místa – sezení se stolem, vše z dřevěného materiálu, 

- na začátku úseku v Líšném budou současně řešena nástupní místa na cyklostezku – 

parkovací místa pro 4 – 5 automobilů. 

 

II. úsek průjezd Železným Brodem 

a) Popis úseku a řešené problematiky : 

Počáteční bod: Železný Brod, hřiště u Sokolovny 

Koncový bod: vyústění lávky na Malé náměstí 

Délka úseku: cca 400 m 

II. úsek začíná u plochy sportovišť za Sokolovnou. V tomto místě předpokládáme 

obnovení veřejného občerstvení s plochou na hraní pro děti a zázemí pro cyklisty. 

Cyklostezka povede dále v souběhu s ulicí Jiráskovo nábřeží s tím, že bude vedena 

v ploše mírně vyvýšené nad hladinu Jizery (pozemek Povodí Labe s.p. – předběžný 

souhlas s využitím) a bude tak mimoúrovňově křížit silnici II/282. Za mostem 

cyklostezka vystoupá k nábřežní ulici Jiráskovo nábřeží a bude převedena na nábřeží 

Obránců míru novou lávkou přes řeku Jizeru. 

b) Požadavky na řešení : 

- návrh cyklostezky s asfaltovým povrchem, 

- součástí úseku je podrobné zaměření terénu a zajištění všech případných posudků 

pro založení cyklotrasy pod úrovní stoleté vody (pod mostem) a lávky nad hladinou 

stoleté vody (pro jednání s Povodím Labe s.p.), 

- úsek není veden lokalitou Natura2000, ale je nutné už při návrhu řešení věnovat 

zvýšenou pozornost dopadu výstavby na okolní přírodu, především na vodní tok, 

- součástí řešení II. úseku bude návrh úpravy areálu za Sokolovnou, ideové řešení úprav 

ulice Jiráskovo nábřeží na předmostí u Sokolovny a návrh lávky přes Jizeru, 

- v dokumentaci pro územní řízení navrhne projektant pouze umístění a řešení lávky 

ve vazbě na hladinu stoleté vody (Q100), pro dokumentaci pro stavební řízení obdrží 

projektant ideový návrh, který vzejde z architektonicko-urbanistické soutěže na Malé 

náměstí (výsledné řešení bude známo v dubnu 2012), v dokumentaci pro stavební 

povolení bude návrh rozpracován za podmínky, že se podaří v rámci územního řízení 

dohodnout vhodné řešení předmostí lávky na nábřeží Obránců míru. 
 

III. úsek – úpravy na komunikaci Železný Brod – Podspálov (II/288) 

a) Popis úseku a řešené problematiky : 

Počáteční bod: Malé náměstí v Železném Brodě (křižovatka pod zvonicí)  

Koncový bod: Podspálov - most přes řeku Kamenici  

Délka úseku: cca 3.500 m 

III. úsek je veden po silnici II/288. Intenzita dopravy ani význam neodpovídají 

zařazení komunikace do komunikací II. třídy. Jsou vedena jednání o přeřazení 

komunikace do kategorie III. třídy. Toto přeřazení by mělo umožnit doplnit 

na komunikaci opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a pro snížení rychlosti vozidel 

v nepřehledných úsecích. Po opravě povrchu je komunikace využívána in-line bruslaři 

v řešeném úseku, cyklisty je využívána pro spojení ze Železného Brodu do Semil nebo 

do Bozkovských jeskyň. 
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b) Požadavky na řešení : 

- návrh dopravních opatření na zvýšení bezpečnosti cyklistů, 

- součástí řešení bude návrh na dílčí úpravy zařízení a areálů pro zvýšení atraktivity 

území pro turisty i místní návštěvníky – např. zajištění odstavování kol u koupaliště, 

úpravy přírodního tábořiště Paraplíčko, 

- soutok řek Jizery a Kamenice v Podspálově je zahrnuto do lokalit Natura2000, ale 

zadavatel zde nepožaduje navrhovat žádné technické opatření, proto nebude tento úsek 

posuzován z hlediska vlivu stavby na životní prostředí, 

- projektant navrhne možnosti dílčích úprav, které alespoň v dílčích úsecích oddělí 

turistickou nemotorovou dopravu od motorové. 

 

2.5. Požadavky na zpracování dokumentace 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace podle úseků popsaných v bodě 

2.4. v rozsahu : 

1) Zpracování dokumentace pro územní řízení pro úseky I. a II. včetně projednání 

s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků. 

- pro I. úsek bude dokumentace zpracována ve 2 variantách, a to v souběhu se 

železniční tratí a se splněním podmínek SŽDC s.o. pro založení konstrukce do svahu 

železniční trati, a druhá s využití lávek přes řeku Jizeru, kterými se obejdou úzká 

místa mezi svahem dráhy a korytem řeky Jizery (cca 4 lávky), projektant ocení 

předpokládané náklady stavby (objemový rozpočet podle očekávaného objemu 

materiálu a práce, nejedná se o položkový rozpočet), varianty budou projednány 

s vlastníky rozsáhlých pozemků (především SŽDC a Povodí Labe), zadavatel 

požaduje zpracování této variantní dokumentace do 30.6.2012, 

- na základě porovnání ekonomických nároků a technického řešení bude vybrána 

varianta, která bude dopracována a projednána se všemi vlastníky pozemků, 

projektant zajistí obeslání vlastníků se žádostí o vyjádření k dokumentaci, následné 

majetkové řešení zajistí zadavatel, 

- součástí II. úseku je ve všech variantách zpracování dokumentace lávky přes Jizeru, 

- uchazeči bude poskytnut pouze polohopis území, proto si vybraný uchazeč musí 

na vlastní náklady zajistit výškopisné zaměření trasy v rozsahu nezbytném 

pro zpracování dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, 

s Povodím Labe s.p. a SŽDC s.o. 

- dokumentace bude zhotovena v 5 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, 

.pdf nebo .jpg). 

 2) Zpracování zjednodušené dokumentace pro projednání a ohlášení úprav včetně 

projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků pro úsek III. 

 - zadavatel nepředpokládá, že by v uvedeném úseku byly navrhovány nové stavby, 

řešení by mělo být navrženo jako soubor organizačních opratření a doplnění 

vybavení cyklotrasy, dokumentace buse sloužit především jako podklad pro jednání 

s majitelem komunikace (Liberecký kraj), 

- dokumentace bude zhotovena v 5 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, 

.pdf nebo .jpg). 

3) Zpracování dokumentace pro oznámení záměru posouzení vlivu stavby na životní 

prostředí (E.I.A.) pro I. a II. úsek, tyto úseky jsou vedeny v blízkosti vodního toku a 

předpokládáme nutnost zveřejnění oznámení záměru pro zjišťovací řízení podle §4 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, dokumentace pro oznámení 

záměru pro zjišťovací řízení bude zpracována pro vybranou variantu, úseky I. a II. 

nejsou součástí lokalit Natura2000,  

- dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, 

.pdf nebo .jpg). 
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4) Zpracování dokumentace záboru zemědělského půdního fondu a pozemků 

určených k plnění funkcí lesa pro jednotlivé úseky. 

- dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, 

.pdf nebo .jpg). 

5) Zpracování dokumentace pro stavební řízení pro úseky I. a II. včetně projednání 

s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků 

- uchazeč podá cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro stavební řízení na 

variantu cyklostezky s lávkami přes řeku Jizeru v I. úseku, tedy na variantu 

technicky složitější, 

- uchazeči bude poskytnut pouze polohopis území, proto si vybraný uchazeč musí 

na vlastní náklady zajistit další nutné podklady, především : 

a) výškopisné zaměření terénu v linii trasy včetně okolního terénu v rozsahu 

nezbytném pro zpracování dokumentace a její projednání s dotčenými orgány 

státní správy, s Povodím Labe s.p. a SŽDC s.o., 

b) geologický průzkum v místě navržených lávek pro přesné posouzení způsobu 

jejich založení, 

c) v místech, kde se bude navržená cyklostezky dotýkat tělesa dráhy, bude 

zpracováno posouzení vlivu stavby na stabilitu svahu dráhy, tento posudek bude 

zpracovány na min. 3 místech, kde se tento vliv předpokládá, každý z úseků má 

délku asi 200 m, 

d) geotechnické posouzení stability svahu v nadjezí u železničního tunelu u Líšného 

na výjezdu z tunelu směrem na Železný Brod (pravděpodobné založení podélné 

lávky do svahu), 

- dokumentace bude nad rámec vyhlášky obsahovat podrobný návrh postupu výstavby 

s požadavky na postup výstavby, způsob dodání materiálu a dopravy techniky 

na stavbu, návrh maximálně zohlední polohu navržené trasy v přírodně cenném 

území, 

- dokumentace bude obsahovat položkový výkaz výměr a rozpočet pro realizaci 

stavby (nutné pro výhledové podání žádosti o dotaci), 

- dokumentace bude projednána s majiteli pozemků, staveb a zařízení, přednostně 

se zástupci Povodí Labe s.p., Lesů ČR a.s., Českých drah a.s. a Správy železniční 

dopravní cesty s.o., projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy 

v rozsahu dle požadavků místně a věcně příslušného stavebního úřadu (inženýrská 

činnost), 

- dokumentace pro stavební povolení na objekt lávky přes Jizeru v Železném Brodě 

(II. úsek) bude součástí zakázky pouze za předpokladu, že se podaří dohodnout 

řešení předpolí lávky na nábřeží Obránců míru, 

- dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, 

.pdf nebo .jpg). 

6) Zpracování dokumentace sloužící pro výběr dodavatele  

- dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení a 

současně musí odpovídat požadavkům § 44 - § 49 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách v platném znění, to znamená především, že budou stanoveny 

charakteristiky a požadavky na stavbu, objemy prací a materiálů, vymezení přístupu 

na stavbu a postup stavby, požadavky na související dodávky a služby, odkazy na 

platné právní předpisy a technické normy; technické podmínky pro realizaci stavby 

nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu 

nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, 

- dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, 

.pdf nebo .jpg). 
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7) Zpracování dokumentace pro provádění stavby 

- zpracování dokumentace pro provádění stavby cyklostezky a souvisejících staveb dle 

vydaného stavebního povolení a dle provedeného výběru na dodavatele stavby 

v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, a platných technických norem, 

- dokumentace bude zhotovena ve 3 paré + 1 vyhotovení na CD (formáty .doc, .xls, 

.pdf nebo .jpg). 

8) Obecné požadavky na zpracování dokumentace 

- projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, 

- projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a 

platných technických norem, dokumentace organizačních a dopravních opatření 

bude zpracována v min. rozsahu výkresové části a popisu v podrobnosti, která bude 

sloužit projednání, 

- dokumentace už ve fázi dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bude 

nad rámec vyhlášky obsahovat zjednodušený návrh postupu výstavby s požadavky 

na postup výstavby (pro projednání dopadu na přírodní kvality území a pro potřebu 

vyhodnocení i dočasných záborů), popis bude obsahovat min. způsob dodání 

materiálu a dopravy techniky na stavbu, 

- dokumentace bude ve všech fázích a pro všechny úseky (i pro III. úsek) obsahovat 

zjednodušený odhad nákladů na realizaci stavby podle objemových nebo délkových 

nákladů (cena za m
2
 trasy nebo m

3
 tělesa), 

- projektant zajistí na vlastní náklady projednání navrženého řešení s dotčenými 

orgány státní správy a přednostně se zástupci Povodí Labe s.p., Českých drah a.s. 

a Správy železniční dopravní cesty s.o., dále obešle se žádostí o vyjádření všechny    

majitele dotčených pozemků staveb a nebo zařízení, 

- rozsah projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy si zpracovatel 

předem dohodne s místně příslušným stavebním úřadem (Městský úřad Železný 

Brod, stavební úřad), 

- zpracovatel projedná dokumentaci pro I. úsek cyklostezky včetně návrhu a postupu 

výstavby s orgány ochrany přírody a krajiny – speciálně s Krajským úřadem 

Libereckého kraje, odborem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a 

krajiny v Liberci a Městským úřadem Železný Brod, odborem životního prostředí, 

- součástí zakázky je také projednání dokumentací a zpracování žádosti o vydání 

územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiného dokladu ve smyslu 

stavebního zákona. 

 

 

3. Kód CPV:  
 

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 

71242000-6 Přípravy návrhů a projektů, odhad nákladů 

71300000-1 Technicko-inženýrské služby 
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4. Poskytnuté podklady: 
 

Pro zpracování dokumentace zpracovatel obdrží : 

- Polohopis území – ve formátu .dxf, .dwf, 

- Územní plány Železný brod, Líšný a Koberovy – ve formátu .pdf, 

- Vyhledávací studie cyklostezky Jizera (březen 2005), 

- Další podklady nezbytné pro zpracování dokumentace, jako jsou např. 

předběžná vyjádření nebo zápisy z jednání. 

 

 

5. Doba a místo plnění: 

5.1. Smlouva o dílo na plnění zakázky bude uzavřena na celé dílo s tím, že termínově bude 

plnění smlouvy zadáno po etapách dle bodu 2.5. této výzvy na základě získaných 

souhlasů majitelů pozemků, vyhovění stanoviskům dotčených orgánů a podle finančních 

možností zadavatele. Pevný termín zpracování bude určen na plnění první etapy (viz. bod 

5.3.), ostatní termíny plnění budou stanoveny dodatkem smlouvy. Doba plnění zakázky 

s výjimkou zpracování dokumentace pro provádění stavby se předpokládá v době 

24 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.  

5.2. Doba plnění: Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po ukončení 

výběrového řízení veřejné zakázky, které bude ukončeno rozhodnutím Rady města 

Železný Brod a následným podpisem smlouvy, nejpozději 6.4.2012, přičemž uchazeč je 

povinen uvést ve své nabídce a smlouvě předpokládanou dobu plnění veřejné zakázky 

v týdnech s časovým harmonogramem postupu jednotlivých činností. 

5.3. Termínem pro dokončení 1. etapy díla – zpracování dokumentace pro územní řízení 

včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a majitelů pozemků pro I. a II. úsek, a 

zpracování dokumentace opatření pro III. úsek – do 30.8.2012. Předpokládaný termín 

uzavření smlouvy je 3.4.2012. 

5.4. Místo plnění:  Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 

 

 

6. Zadavatel požaduje: 

6.1. Doložit splnění kvalifikačních předpokladů:  

a. základní kvalifikační předpoklady  

- dle § 53 odst. 1 písmena a) až m) zákona, uchazeč doloží čestným prohlášením;   

b. profesní kvalifikační předpoklady  

- dle § 54 zákona prokáže uchazeč předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne 

pro podání nabídky, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, 

koncesní listiny či licence apod.), 

c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče, nebo odpovědné osoby, 

jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Odbornou způsobilostí se 

pro účely této zakázky rozumí osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby 

ve smyslu § 5 odst. 3 písm b) nebo h) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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c. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč 

(postačuje prostá kopie pojistné smlouvy) 

d. technické kvalifikační předpoklady 

- dle § 56 odst. 3 zákona prokáže uchazeč předložením seznamu nejméně tří 

zpracovaných významných dokumentací cyklostezek (min. jedna z nich musí být 

v délce min. 2,0 km) a jedné dokumentace lávky pro cyklisty nebo pěší (bude 

akceptována i dokumentace mostní konstrukce pro motorovou dopravu a pod.), 

6.2. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně, a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat 

splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního 

kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 

podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni uchazeči společně.  

6.3. Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zada-

vatelem (profesní, ekonomické a finanční nebo technické kvalifikační předpoklady) 

v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřed-

nictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 

a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí 

či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění profesních, ekonomických 

a finančních nebo technických kvalifikačních předpokladů.  

6.4. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 

podle § 54 písm. a). 

6.5. Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii, a nesmí být k poslednímu 

dni lhůty pro podání nabídek starší 3 měsíců. Další doklady k prokázání kvalifikace budou 

předloženy ve formě prosté kopie. Na výzvu zadavatele je však uchazeč povinen předložit 

jejich originál nebo úředně ověřenou kopii. 

6.6. Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 

zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek 

stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího 

než 3 měsíce (postačí prostá kopie).  

6.7. Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanove-

ných v § 134 zákona platného certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace 

uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.  

 

 

7. Hodnocení nabídek: 

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší 

nabídková cena.  
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8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních 

a fakturačních podmínek: 

8.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou 

v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná 

a nepřekročitelná. Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané 

hodnoty (DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč 

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

změn, a celková nabídková cena včetně DPH. Není-li uchazeč registrovaným plátcem 

DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede 

v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). 

8.2. Cena zahrnuje veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady uchazeče, které mu 

vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy.  

8.3. Uchazeči v nabídce zpracují nabídkovou cenu ve vazbě na předmět veřejné zakázky 

ve struktuře:  

bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) 
včetně DPH (v Kč) 

cena konečná u neplátců DPH 

8.4. Nabídková cena bude uvedena rozdělená na položky podle činností: 

a) Dokumentace pro územní řízení pro I. a II. úsek včetně zajištění projednání. 

b) Dokumentace opatření pro III. úsek. 

c) Dokumentace – oznámení záměru podle zákona o posuzování vlivu stavby na životní 

prostředí pro I. a II. úsek. 

d) Dokumentace záborů zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění 

funkcí lesa (PUPFL). 

e) Dokumentace pro stavební řízení pro I. a II. úsek včetně zajištění projednání (bez lávky 

přes Jizeru – viz. bod g) 

f) Související dokumentace a posudky pro posouzení technického návrhu řešení trasy a 

lávek v I. úseku – geologický průzkum, stabilita svahu dráhy a geotechnické posouzení 

stability svahu u líšeňského tunelu. 

g) Dokumentace pro stavební řízení pro lávku přes Jizeru - II. úsek včetně zajištění 

projednání. 

h) Dokumentace pro výběr dodavatele stavby. 

i) Dokumentace pro provádění stavby. 

   V závěru bude uvedena celková nabídková cena.  

8.5. V rámci zajištění projednání vybraný uchazeč zajistí vyjádření dotčených orgánů státní 

správy a podle jejich vyjádření upraví příslušnou část dokumentace. Současně vybraný 

uchazeč zajistí vyjádření (i negativní) vlastníků pozemků. Předmětem smlouvy není řešení 

majetkových vztahů a příprava smluv s vlastníky pozemků. 

8.6. Smlouva o dílo bude uzavřena na celý předmět zakázky. Termínově bude smlouva 

uzavřena vždy na etapu díla dle bodu 2.5. této výzvy na základě získaných souhlasů 

majitelů pozemků, vyhovění stanoviskům dotčených orgánů a podle finančních možností 

zadavatele. Navýšení nabídkové ceny při zadání zpracování jednotlivých etap 

dokumentace po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy se nepřipouští. Termín plnění 

s výjimkou výše uvedeného termínu plnění I. etapy bude dohodnut a odsouhlasen oběmi 

stranami a bude obsažen v dodatcích smlouvy o dílo. 

 

 

 



 

Str. 10/13 

8.7. Uchazeč zpracuje cenový a termínový návrh plnění zakázky do tabulky dle vzoru : 

   
Cena bez 

DPH (v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

Doba plnění 

(v týdnech) 

1a.  DUR pro I.a II.úsek - dokumentace      do 30.8.2012 

1b. DUR pro I. a II.úsek - projednání    

2a.  Dokumentace opatření III.úsek - dokumentace      do 30.8.2012 

2b. Dokumentace opatření III.úsek – projednání    

3. 
 Dokumentace – oznámení záměru podle zák. 

č.100/2001 – I. a II. úsek 
      

4.  Dokumentace záborů ZPF a PUPFL       

5a. 
 DSP pro I.a II.úsek – dokumentace cyklostezky 

(bez lávky na II. úseku) 
   

5b. 
DSP pro I.a II.úsek – projednání bez lávky 

na (II. úseku) 
   

5c. 
Související dokumentace a posudky  – 

geologický průzkum, stabilita svahu dráhy a 

geotechnické posouzení svahu u líšeň. tunelu 
   

6a. DSP pro lávku – II. úsek - dokumentace    

6b. DSP pro lávku – II.úsek - projednání    

7a. 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby       

– I. a II. úsek (bez lávky na II. úseku) 
   

7b. 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby       

– lávka přes Jizeru na II. úseku 
   

8a. 
Dokumentace pro provádění stavby – I. a II. 

úsek (bez lávky na II. úseku) 
   

8b. 
Dokumentace pro provádění stavby –lávka přes 

Jizeru na II. úseku 
   

 Celkem    

Na vyžádání zašle zadavatel tabulku v Excelu – postačí žádost zaslaná e-mailem 

na výše uvedenou kontaktní osobu. 

 

9. Platební podmínky: 

9.1. Zadavatel uhradí cenu za jednotlivé kroky plnění dodávky v členění dle předchozího 

článku samostatně po jejich dokončení na základě oboustranně potvrzeného předávacího 

protokolu a faktury vystavené poskytovatelem služeb. Faktura bude mít náležitosti 

daňového dokladu podle obecně závazných předpisů, zejména podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Zálohy se neposkytují. Plnění zakázky bude fakturováno vždy po dokončení prací 

po jednotlivých etapách stanovených ve smlouvě a v dodatcích smlouvy. 

9.3. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. 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 nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou 

splatnosti. 

9.4. Projekt je v rozsahu zpracování dokumentace pro územní řízení spolufinancován ze 

zdrojů EU, a to konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z tohoto důvodu je 

realizace stavby v plném rozsahu dle této zadávací dokumentace závislá na podmínkách 
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uzavřené smlouvy s poskytovatelem dotace – smlouva o financování projektu z Fondu 

mikroprojektů Cíl 3 v Euroregionu Nisa č. CZ.3.22/3.3.01/11.02538 (smlouva je 

zveřejněna jako součást zadávací dokumentace na webu zadavatele). 

9.5. Faktura bude označena příslušností k projektu (na faktuře bude uveden text: V rámci 

projektu Greenway Jizera - příprava a poznání společní cesty“ č. CZ.3.22/3.3.01/11.02538 

Vám fakturujeme…). 

 

 

10. Lhůta pro podání nabídky:  

Příjem nabídek do pondělí 26.3.2012 do 14.00 hod. 

 

 

11. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán:  

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán, končí 30.6.2012. Skutečnost, že 

uchazeč s touto zadávací lhůtou souhlasí, je povinen uvést v nabídce formou čestného 

prohlášení uvedeného v krycím listu. 

 

 

12. Požadavky na zpracování nabídky: 

12.1. Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom 

originále Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit 

podepsanou plnou moc k zastupování uchazeče. 

12.2. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 

za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu 

zadávací lhůty. 

12.3. Uchazeč sestaví nabídku v požadovaném rozsahu a použije krycí list (příloha č. 2). 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

Nabídka bude svázána do jednoho svazku, zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 

listy. 

12.4. Na obálce musí být adresa uchazeče, na níž je možno nabídku vrátit v případě, že bude 

výběrové řízení zrušeno, a nedojde na akt otevírání obálek. Doručené nabídky budou 

evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a 

opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

12.5. Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 

a) krycí list nabídky, který bude obsahovat název a adresu uchazeče, uvedení statutárního 

zástupce, telefonického a e-mailového spojení, IČ a nabídkovou cenu v požadovaném 

členění 

b) lhůty plnění jednotlivých částí díla v týdnech pro jednotlivé etapy díla, 

c) dokumenty k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, 

d) dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, 

e) dokumenty k prokázání technických kvalifikačních předpokladů, 

f) komentář k nabídkové ceně, cena díla uvedená bez a včetně DPH, nabídková cena 

uvedená uchazečem se považuje za cenu maximální, uchazeč uvede nabídkovou cenu 

v členění za jednotlivé etapy a celkovou cenu, do které je povinen promítnout veškeré 

předpokládané náklady, předpokládané plnění zakázky v letech 2012 až 2014, 
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g) nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, která bude min. obsahovat popis 

předmětu plnění díla, délku a formu záruky za dílo, smluvní pokuty za prodlení v plnění 

díla a za prodlení ve fakturaci za odevzdané části díla s tím, že min. požadavek 

na pokutu za prodlení je 0,5% ceny za etapu díla a za den prodlení, min. délka záruky 

za dílo je 5 let a další body dle této výzvy k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

12.6. Nabídka bude pevně svázána, případně bude předána v kroužkové vazbě nebo takové 

vazbě, aby jednotlivé listy nabídky nemohly samovolně ze svazku vypadnout, a aby 

bylo jednoznačně patrné, v jakém počtu listů a příloh je nabídka kompletní. Nesplní-li 

uchazeč některý z těchto kvalifikačních předpokladů bude z výběru vyloučen. 

Vyloučené nabídky se nevyhodnocují a neposuzují. Uchazeče, jehož nabídka byla 

vyloučena, informuje zadavatel bezodkladně. Všechny nabídky, které budou zadavateli 

doručeny, se uchazečům nevrací a zůstanou u zadavatele jako doklad o výběru 

uchazeče, 

12.7. Veškeré podklady pro zpracování nabídky uchazeče budou po dobu určenou pro podání 

nabídek zveřejněny na internetových stránkách zadavatele http://www.zeleznybrod.cz 

v sekci Podnikatel pod odkazem „Veřejné zakázky“. 

 

 

13. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:  

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené: 

„NABÍDKA - Greenway Jizera " a výrazným nápisem „NEOTEVÍRAT“.  

Uchazeči podají nabídku poštou na adresu zadavatele: Město Železný Brod, 

nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, do 26.3.2012 do 14:00 hod. Za okamžik podání 

nabídky v případě doručování poštou je považován okamžik předání zásilky poštou 

zadavateli.  

Obálka, či jiný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky 

musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem uchazeč). 

Při odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence („poštou“) nabídku zaslat doporučeně.  

Nabídky je možno též podávat osobně na podatelně zadavatele v budově Městského úřadu 

Železný Brod na náměstí 3. května 1 v pracovních dnech, a to: pondělí, středa od 8.00 

do 17.00, hod., úterý, čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod., pátek od 8.00 do 12.00 hod. 

 

 

14. Otevírání obálek a hodnocení nabídek:  

14.1. Komise pro otevírání obálek s nabídkami určená zadavatelem, se sejde na veřejném 

jednání dne 27.3.2012 v 10.00 hod. v kanceláři č. 300 Městského úřadu Železný Brod. 

Komise provede otevření obálek s nabídkami, přečte základní údaje z nabídky a prověří 

jejich úplnost. Tohoto jednání se kromě členů komise může zúčastnit jeden zástupce 

každého z uchazečů, kteří podali nabídku. 

14.2. Hodnotící komise určená zadavatelem se sejde na jednání v nejbližším možném termínu 

po prověření úplnosti nabídek. Jednání hodnotící komise je neveřejné. 

14.3. Z jednání obou komisí bude pořízen zápis, který bude zveřejněn na webových stránkách 

zadavatele www.zeleznybrod.cz v sekci „Podnikatel“. 

 

 

 

http://www.zeleznybrod.cz/
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15. Práva zadavatele: 

a. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si nabídku, která nejlépe vyhovuje hodnotícím 

kritériím.  

b. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace uváděné uchazečem v nabídce.  

c. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek. Splnění podmínek 

výběru nevzniká uchazeči právo pro přijetí nabídky, ani pro uzavření smlouvy. Ukončením 

výběru a oznámením jejího výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. 

d. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.  

e. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. 

f. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit, a to 

i bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. 

g. Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady. Náklady na vypracování 

nabídky zadavatel nehradí, a to bez ohledu na výsledek zadávacího řízení. Předložené 

nabídky zadavatel nevrací. 

h. Pokud předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách 

pokládán za platný ten, který umožňuje hospodárnější splnění zakázky. 

 

 

 

V Železném Brodě dne 12.3.2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 Fotodokumentace 

 Příloha č. 2 Krycí list nabídky 

 Příloha č. 3 Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 


