
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

                                                                        Seznam vyzvaných dodavatelů 

                                                                        podle rozdělovníku 

                                                                        Ve Starém Městě, vypraveno dne: 02. 02. 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
Vyhotovení PD na investiční akci „Rekonstrukce přechodu pro chodce u ZŠaMŠ“, včetně výkonu inženýrské 
činnosti směřující k povolení stavby v rozsahu specifikovaném vyhláškou 499/2006 a 62/2013 Sb.   
 

 

Zadavatel:  Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek 
Zastoupený:  Josefem Mikulcem, starostou 
IČ:  005 76 948 
 

Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek zastoupená Josefem Mikulcem, starostou (dále jen „zadavatel“) se 
rozhodl vyzvat Vás podle zásad definovaných v ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, písemnou výzvou k podání nabídky na zhotovitele projektové dokumentace na investiční akci 
„Rekonstrukce přechodu pro chodce u ZŠaMŠ“, včetně výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby 
v rozsahu specifikovaném vyhláškou 499/2006 a 62/2013 Sb.   
 
 

 
 

Josef   M i k u l e c 
                 starosta obce 

 

Příloha: 

Zadávací podmínky včetně příloh v elektronické podobě na nosiči CD 

 

1. Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 02.  02. 2016 
  
Jméno a podpis:         Radka Trňáková 
 
2.  Sejmuto z úřední desky dne: ............................02. 2016 
 
Jméno a podpis ................................................................................ 
 

 

 

 



   

 

 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

Vyhotovení PD pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby 
„Rekonstrukce přechodu pro chodce u ZŠaMŠ“, včetně výkonu inženýrské 
činnosti směřující k povolení stavby v rozsahu specifikovaném vyhláškou 
503/2006 a 146/2008 Sb., v účinném znění. 

 

 

Článek I 

Základní údaje o zadavateli 

Zadavatel: Obec Staré Město 

Sídlo: Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek 

Oprávněná osoba zadavatele: Josef Mikulec, starosta 

Kontaktní osoba zadavatele: Josef Mikulec 

IČ/DIČ: 005 76 948 / CZ 005 76 948 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek - Místek 

Číslo účtu: 1682043319/0800 

Telefon: +420 558 624 042 

E-mail:  starosta@stare-mesto.cz 

 

 

Článek II 

Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

 

Předmět nabídky: 

Vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby „Rekonstrukce 

přechodu pro chodce u ZŠaMŠ“, včetně výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby v rozsahu 

specifikovaném vyhláškou 503/2006 a 146/2008 Sb., v účinném znění.    

 

Součástí díla je: 
  PD bude obsahovat: bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce splňující podmínky vyhl. 398/2009 Sb., 
 Nasvícení přechodu pro chodce, 
 Světelné signalizační zařízení (semafor) řídící provoz samostatného přechodu pro chodce (tlačítkové ovládaní),  
 Bezpečnostní prvky na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení dle TP 217),  
 Celkové náklady stavby včetně položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr - musí splňovat požadavky na 

zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 
vyhlášky 230/2012 Sb.  

 

Výkon inženýrské činnosti spočívá: 
 v zajištění dokladů o kladném projednání projektového řešení s příslušnými dotčenými orgány státní správy a 

správců sítí atd., nezbytných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, tzn. zastupování ve všech 
právních úkonech a jednání na příslušných orgánech  

 v získání územního rozhodnutí na obecném Stavebním úřadě v právní moci   
 v získání stavebního povolení na Silničním správním úřadě v právní moci. 

 

Předmět zakázky bude provedený v souladu s platnou ČSN, ON, TP a dalšími platnými předpisy. 



   

 

Předmětem plnění není: 
 úhrada správních poplatků 
 vyřešení majetkoprávních záležitostí (jednání s vlastníky pozemků) 
 výkon autorského dozoru v době realizace stavby.  

   

 V případě potřeby je možné získat bližší informace či dohodnout ústní jednání spojené s prohlídkou místa po dohodě na tel. 

č. 558 624 042, nebo 725 141 275 p. Mikulec.  

 

 

Místo plnění : 

Obec Staré Město, okres Frýdek-Místek, PSČ 738 01.    

 

Doba plnění: 

Zahájení díla Po podpisu smlouvy o dílo (SOD)  

  

Dokumentace pro územní řízení dle vyhl. 503/2006 Sb.vč. 

žádosti o územní rozhodnutí 

Bude dodána na SÚ MMF-M do 15 týdnů od podpisu (SOD) 

nebo písemné objednávky. 

  

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby dle 

vyhl. 146/2008 Sb. vč. žádostí o stavební povolení  

Bude dodána na Speciální stavební úřad MMF-M do 1 týdne 

od nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 

Termíny předání projektové dokumentace: 

Dokumentace pro územní řízení:  
 bude předána zadavateli ve 2 vyhotoveních v papírové podobě a v 2 vyhotovení v elektronické podobě (CD) a to do 

1 týdne od nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby: 
 Dokumentace pro stavební povolení bude předána zadavateli ve 2 vyhotoveních a ve 2 vyhotovení v elektronické 

podobě (CD – projektová dokumentace v PDF formátu, rozpočty a výkazy výměr v XLS formátu)  a to do 1 týdne od 
nabytí právní moci stavebního povolení. 

  

Dokumentace pro provedení stavby: 
 bude předána zadavateli v 5 vyhotoveních a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě  (CD - projektová 

dokumentace v PDF formátu, rozpočty a výkazy výměr v XLS formátu) pro výběr dodavatele stavby a to do 1 týdne 
od nabytí právní moci stavebního povolení. Dokumentace musí splňovat požadavky na zadávací dokumentaci pro 
výběr dodavatele stavby dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb.  

 

Místo pro předání kompletní dokumentace (předmětu zakázky) zadavateli: 

Obecní úřad  Staré Město, Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek 

 

 

Článek III 

Způsob výběru nejvhodnější nabídky 

 

1. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídková cena je 

konečná, překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 

 



   

2.     Nabídková cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná (maximální), musí obsahovat veškeré náklady nutné 

k realizaci předmětu zakázky, včetně nákladů na provádění všech nezbytných souvisejících opatření.  

 

3.     Nabídková cena je neměnná v souvislosti s inflaci české koruny. 

3.      Uchazeč  je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách do Krycího listu (Cenové 

nabídky), která je přílohou č. 2. této výzvy. 

 

Článek IV 

Požadavky zadavatele na obsah nabídky 

1. Zadavatel po uchazečích požaduje, aby jejich nabídky obsahovaly informace a doklady vyjmenované v tomto článku. 
V případě, že uchazeč ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady, bude takovou skutečnost 
zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu a taková nabídka nebude 
dále posuzována a hodnocena.  

2. Uchazeč  může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a v českém jazyce. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil 
další informace či doklady, které budou prokazovat uchazečem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho 
schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.  

4. Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení přesně podle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích 
podmínek. Tyto čestné prohlášení musí být podepsané osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče  
(např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.). 

5. Uchazeč ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii. 

6. Pokud je uchazeč zapsán v obchodním rejstříku, předloží ve své nabídce ve fotokopii výpis z obchodního rejstříku. 

7. Uchazeč předloží ve své nabídce podepsanou smlouvu o dílo, kterou tvoří příloha č. 1 těchto zadávacích podmínek. 
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (např. jednatel, předseda 
představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.). 

  

Upozornění zadavatele ke smlouvě o dílo: 

 Do uvedeného vzoru doplní uchazeč pouze své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně v uvedené v článku  4 
(Cena díla a podmínky pro změnu ceny) a v článku  5 (platební podmínky). Další doplnění nebo změny zadavatel 
nepřipouští. 

 Uchazeč doplní do smlouvy o dílo  cenu v požadovaném členění, tzn., cena bez DPH, DPH a cena celkem.  

Uchazeč musí svou nabídku doručit pověřené osobě v uzavřené obálce, ve které bude jedno vyhotovení jeho nabídky.  

nabídky. Obálka bude označena výrazně textem „Vyhotovení PD na realizaci stavby „Rekonstrukce přechodu u ZŠ“ – 

VZMR – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a dále identifikačními údaji zhotovitele. Uchazeč musí pověřené osobě svou 

nabídku doručit nejpozději do 15.  02. 2015 do 10:00 hodin. Místem pro doručení nabídek je Obecní úřad Staré Město, 

Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně uchazeč. V případě, že 

nabídka uchazeče bude doručena po stanovené lhůtě, nebude taková nabídka zařazena mezi posuzované a hodnocené 

nabídky.  

 

Článek V 

Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. 



   

2. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a 

zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy zadavatel zadávací řízení 

zrušil. 

3. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení nebo zrušení veřejné zakázky rozhodne nejpozději do 90 dní, když 

běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou uchazeči 

svým návrhem smlouvy vázáni.  

4. V případě, že bude nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější, je vybraný uchazeč povinen uzavřít smlouvu se 

zadavatelem nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí rozhodnutí zadavatele. V případě, že odmítne vybraný uchazeč l  

uzavřít se zadavatelem smlouvu, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se podle výše nabídkové ceny 

bez DPH umístil jako druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí v případě, že odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem i 

uchazeč umístěný jako druhý v pořadí.  

5.   Písemná výzva a zadávací podmínky jsou zveřejněné na úřední desce obecního úřadu Staré Město i v el. podobě  od 

02. 02. 2016. 

  

6.      Seznam příloh:  

Příloha č. 1 – návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 2 – krycí list 

Příloha č. 3 – čestné prohlášení dodavatele 

 

 

Josef   M i k u l e c 

                          starosta obce        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Příloha č. 3 – čestné prohlášení podle ust. § 62 odst. 3 zákona o splnění kvalifikace 
Uchazeč doloží do své nabídky 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČŮ 
prokazující splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů podle ust. § 62 odst. 3 zákona 

 

 
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA ZHOTOVITELE PD  

Vyhotovení PD pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby „Rekonstrukce přechodu pro chodce u 
ZŠaMŠ“ včetně výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby v rozsahu specifikovaném vyhláškou 

503/2006 a 146/2008 Sb., v účinném znění. 
 

 
Zadavatel: Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek 
 
Uchazeč: ………………………………………………………………... 
Sídlo nebo místo podnikání: ………………………………………………………………... 
IČO: ………………………………………………………………... 
Telefon, fax, e-mail: ………………………………………………………………... 
Jméno oprávněné osoby: ………………………………………………………………... 
 

 
V souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky na zhotovitele PD pro územní řízení, stavební povolení a 
provedení stavby „Rekonstrukce přechodu pro chodce u ZŠaMŠ“ včetně výkonu inženýrské činnosti směřující 
k povolení stavby v rozsahu specifikovaném vyhláškou 503/2006 a 146/2008 Sb., v účinném znění, zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, jménem uchazeče ………………........…………… čestně prohlašuji, že uchazeč kvalifikační předpoklady vymezené 
zadavatelem v zadávacích podmínkách v čl. 2 a násl. shora citované veřejné zakázky splňuje v požadovaném a plném 
rozsahu.  

 
Uchazeč bere na vědomí, že si je vědom všech důsledků plynoucích z předložení nepravdivých nebo neúplných informací.  
 
V případě, kdy bude má nabídka předložená do předmětného zadávacího řízení vyhodnocena jako nejvhodnější, zavazuji se 
poskytnout zadavateli v souladu se zákonem součinnost před uzavřením smlouvy tak, že doložím v zákonem stanovené 
lhůtě doklady prokazující splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů v originále nebo v úředně ověřené kopii, když 
doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů 
ke dni podání nabídky. 
 
Toto čestné prohlášení podepisuji ve lhůtě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném 
v době vyhlášení shora citovaného zadávacího řízení. 
 
 
 
 
V …………………………… dne: …………………………… 
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
podpis oprávněné osoby uchazeče  
včetně uvedení jména a příjmení hůlkovým písmem 
 
 
 



   

Příloha č. 3 – čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady 
Uchazeč doloží do své nabídky 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VYBRANÉHO UCHAZEČE 
 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA ZHOTOVITELE PD 
Vyhotovení PD pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby „Rekonstrukce přechodu pro chodce u 
ZŠaMŠ“ včetně výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby v rozsahu specifikovaném vyhláškou 

503/2006 a 146/2008 Sb., v účinném znění. 
 

 
Zadavatel: Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek 
 
Uchazeč: ………………………………………………………………... 
Sídlo nebo místo podnikání: ………………………………………………………………... 
IČO: ………………………………………………………………... 
Telefon, fax, e-mail: ………………………………………………………………... 
Jméno oprávněné osoby: ………………………………………………………………... 
 
V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazuji jako oprávněná osoba 
uchazeče předkládající svou nabídku splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení: 

 

Prohlašuji jako oprávněná osoba uchazeče, že shora citovaný 

 
a) uchazeč 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, přijetí úplatku, podplacení, 
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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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) uchazeč 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 

 
c) uchazeč v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu, 
 
d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech 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 41) nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, 

 



   

e) uchazeč není v likvidaci, 
 
f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 
 
g) uchazeč 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, 
 
h)  uchazeč 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,  
 
i) uchazeč 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, 

 
j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
 
k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 

zvláštního právního předpisu. 
 
 
Toto čestné prohlášení podepisuji ve lhůtě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném 
v době vyhlášení shora citovaného zadávacího řízení. 
 
 
 
 
V ……………………… dne: …………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
   podpis oprávněné osoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

Příloha č. 3 – čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti  
Uchazeč doloží do své nabídky 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VYBRANÉHO UCHAZEČE 
 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA ZHOTOVITELE PD 
Vyhotovení PD pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby „Rekonstrukce přechodu u ZŠ“ včetně 

výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby v rozsahu specifikovaném vyhláškou 503/2006 a 146/2008 
Sb., v účinném znění. 

 

 
Zadavatel: Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek 
 
Uchazeč: ………………………………………………………………... 
Sídlo nebo místo podnikání: ………………………………………………………………... 
IČO: ………………………………………………………………... 
Telefon, fax, e-mail: ………………………………………………………………... 
Jméno oprávněné osoby: ………………………………………………………………... 
 

 
V souladu s vyhlášenými podmínkami shora citovaného zadávacího řízení prohlašuji, že jsem jako uchazeč o předmětnou 

veřejnou zakázku ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku v rozsahu a za podmínek stanovených 

zadavatelem. 

 

Toto čestné prohlášení podepisuji ve lhůtě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platnému 

v době vyhlášení shora citovaného zadávacího řízení. 

 
 
 
 
V ……………………… dne: …………………………… 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
podpis oprávněné osoby uchazeče 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



   

 

Příloha 2 zadávacích podmínek 

 Uchazeč doloží do své nabídky               

K R Y C Í   L I S T   N A B Í D K Y 
pro veřejnou zakázku 

 

 

Zadavatel: 

 

 

Obec Staré Město 

 

Sídlo: 

 

 

Jamnická 46, Staré Město, 738 01  Frýdek-Místek 

 

IČ: 

 

00576948 

 

 

Předmět veřejné zakázky: 

Vyhotovení PD pro územní řízení, stavební povolení a   

provedení stavby „Rekonstrukce přechodu pro chodce 

u ZŠaMŠ, včetně výkonu inženýrské činnosti směřující 

k povolení stavby v rozsahu specifikovaném vyhláškou 

503/2006 a 146/2008 Sb., v účinném znění.  

 

Uchazeč o veřejnou zakázku  

 

Sídlo: 

 

 

 

Právní forma:  

IČ:  

DIČ:  

Jméno a příjmení statut. organu nebo jeho členů, případně 

jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: 

 

Kontaktní údaje (kontaktní osoba, telefon, e-mail)  

 

Celková nabídková cena (v Kč) 

 
Cena bez 

DPH 

 

DPH 

Cena 

s DPH 

    

Cena celkem za kompletní provedení PD včetně položkového 

rozpočtu stavby a výkazu výměr  

   

 

Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve výzvě k předložení nabídky a jejich přílohách. 

 

V…………………….., dne ……………….2016 

……………………………………… 

    Razítko a podpis osoby oprávněné  

                        jednat jménem či za uchazeče 
 

 



   

 

SMLOUVA O DÍLO  
na „Vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení  stavby „Rekonstrukce přechodu 

pro chodce u ZŠaMŠ“, včetně výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby v rozsahu specifikovaném vyhláškou 

503/2006 a 146/2008 Sb., v účinném znění“.  

uzavřená podle § 269 odst. 2 č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů s přiměřeným (obdobným) 

užitím §§ 536 a násl. tohoto zákona. 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

 
Název zadavatele:     Obec Staré Město 
adresa:    Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupení:   Josefem Mikulcem  – starostou obce 

IČ:    005 76 948 
DIČ:   CZ00576948 
bankovní spojení:                     Česká spořitelna  a.s. 
č. účtu:                                      1682043319/0800 

(dále jen Objednatel) 

 

 

Zhotovitel                   ……………………………………………………..  

zapsaná v obchodním rejstříku u 

adresa:     ……………………………………………………...  

zastoupený:                   .......................................................................... 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:  ……………………………………. 

       bankovní spojení:                   ……………………………………………………… 
č. účtu:      ……………………………………………………… 
IČ:       ……………………………………………………… 
DIČ:     CZ………………………………………………….. 
(dále jen Zhotovitel) 
 

 

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

  

Rozsah předmětu smlouvy: 

Vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby „Rekonstrukce 

přechodu pro chodce u ZŠaMŠ“, včetně výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby v rozsahu 

specifikovaném vyhláškou 503/2006 a 146/2008 Sb., v účinném znění. .  

 

Součástí díla je: 
 PD bude obsahovat: bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce splňující podmínky vyhl. 398/2009 Sb., 
 Nasvícení přechodu pro chodce, 
 Světelné signalizační zařízení (semafor) řídící provoz samostatného přechodu pro chodce (tlačítkové ovládaní),  
 Bezpečnostní prvky na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení dle TP 217),  
 Celkové náklady stavby včetně položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr - musí splňovat požadavky na 

zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 
vyhlášky 230/2012 Sb.  



   

 

Výkon inženýrské činnosti spočívá: 
 v zajištění dokladů o kladném projednání projektového řešení s příslušnými dotčenými orgány státní správy a 

správců sítí atd., nezbytných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, tzn. zastupování ve všech 
právních úkonech a jednání na příslušných orgánech  

 v získání územního rozhodnutí na  obecném Stavebním úřadě v právní moci   
 v získání stavebního povolení na Silničním správním úřadě v právní moci. 

 

Předmět zakázky bude provedený v souladu s platnou ČSN, ON, TP a dalšími platnými předpisy. 

 

Předmětem plnění není: 
 úhrada správních poplatků 
 vyřešení majetkoprávních záležitostí (jednání s vlastníky pozemků) 
 výkon autorského dozoru v době realizace stavby.  

   
 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

 

Termín plnění díla: 

Zahájení díla Po podpisu smlouvy o dílo (SOD).  

  

Dokumentace pro územní řízení dle vyhl. 503/2006 

Sb.vč. žádosti o územní rozhodnutí 

Bude dodána na SÚ MMF-M do 15 týdnů od podpisu 

(SOD). 

  

Dokumentace pro stavební povolení a provedení 

stavby dle vyhl. 146/2008 Sb. vč. žádostí o stavební 

povolení  

Bude dodána na Speciální stavební úřad MMF-M do 1 

týdne od nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 

Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
 

Místo plnění: 
 Místem plnění je  obec Staré Město - k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku. 
 
 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNÁNÍ CENY 
 

 

Výše sjednané ceny: 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

 

Cena bez DPH  Kč 

DPH (21%)  Kč 

Cena včetně DPH  Kč 

 Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

Obsah ceny: 
 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a 

je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH 21%) 
 Cena je stanovena na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.   



   

 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla 
včetně všech nákladů souvisejících.    

 

Podmínky pro změnu ceny: 
 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 

 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 
 pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění 

nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

 

Způsob sjednání změny ceny: 
 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet 

změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 
 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a 

výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu 
Zhotovitele. 

 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

 

Zálohy: 
 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 

Postup plateb: 
 Úhrada ceny díla bude provedena vždy bezhotovostním bankovním převodem na účet Zhotovitele,  a to na základě 

faktur vystavených Zhotovitelem takto: 
 Po získání a předání pravomocného Územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro Územní řízení uhradí 

Objednatel Zhotoviteli cenu výši ……………………,-Kč (včetně DPH 21%) 
 Po získání a předání pravomocného Stavebního povolení a předání projektové dokumentace pro Stavební povolení 

a provedení stavby uhradí Objednatel ………………………Kč  (včetně DPH 21%).     

 

Nedílnou součástí faktury musí být protokoly podepsané Objednatelem o předání: 

 Územního rozhodnutí v právní moci a o předání projektové dokumentace pro územní   řízení. Bez tohoto protokolu 
je faktura neplatná. 

 Stavebního povolení v právní moci a o předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. 
Bez tohoto protokolu je faktura neplatná. 

 

Lhůta splatnosti: 
 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 

faktury.  

 

 

Náležitosti daňových dokladů (faktur) 



   

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí 

obsahovat: 

 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
 identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
 identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
 popis obsahu účetního dokladu 
 datum vystavení 
 datum splatnosti 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 výši ceny bez daně celkem 
 sazbu daně 
 výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
 cenu celkem včetně daně 
 podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
 přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  

 

Termín splnění povinnosti zaplatit: 
 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

Zhotovitele. 

 
 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 
 

 

Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 
 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí předmětu zakázky je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení.  
 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 500,-Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení.  
 Nárok na smluvní pokutu nevzniká, pokud zhotovitel nebo objednatel je ve stejné době v prodlení s plněním svých 

závazků vůči druhé straně. 

 

Způsob vyúčtování sankcí: 
 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše sankce. 

 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má 
za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. 
Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení) 

 

Lhůta splatnosti sankcí: 
 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 

vyúčtování. 
 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

 

Ostatní ujednání související s majetkovými sankcemi: 
 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
 



   

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

 

Projektová dokumentace bude objednateli předána takto: 

Dokumentace pro územní řízení:  
 bude předána zadavateli ve 2 vyhotoveních v papírové podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD) a to do 

1 týdne od nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 

Dokumentace pro stavební povolení: 
 bude předána zadavateli ve 2 vyhotovení  a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě (CD – projektová dokumentace 

v PDF formátu, rozpočty a výkazy výměr v XLS formátu)  a to do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního 
povolení. 

  

Dokumentace pro provedení stavby: 
 bude předána zadavateli v 5 vyhotovení  a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě  (CD - projektová dokumentace 

v PDF formátu, rozpočty a výkazy výměr v XLS formátu) pro výběr dodavatele stavby a to do 1 týdne od nabytí 
právní moci stavebního povolení. Dokumentace musí splňovat požadavky na zadávací dokumentaci pro výběr 
dodavatele stavby dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb.  

 

Protokol o předání a převzetí díla: 
 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá 

dílo převzít. 
 

Místo předání a převzetí díla: : 
 Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek 

 
 

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
 

 

Odpovědnost za vady díla: 
 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné až při vlastní 

realizaci díla. 
 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

Délka záruční doby: 
 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána až do doby vlastní realizace díla.  
 Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí díla. 

 

Způsob uplatnění reklamace: 
 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení 

(reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány 
nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

Podmínky odstranění reklamovaných vad: 
 Zhotovitel je povinen případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 10 

kalendářních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu(y) odstraní. Tento termín 



   

nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace.  

 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů po obdržení 
reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním 
vady. 

 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, 
pro které odmítá opravu převzít. 

 

 

9. ZMĚNA SMLOUVY 
 

 

Forma změny smlouvy: 
 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a 

Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny smlouvy. 
 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní 

strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

 

Podmínka účinnosti smlouvy: 
 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  

 

Počet vyhotovení smlouvy 
 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 

 

Závěrečná doložka 
 Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s jejím obsahem, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 

učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují oprávněné osoby své 
vlastnoruční podpisy. 

 

Ve ………………., dne …………….02.  2016                                         Ve Frýdku-Místku, dne …………0... 2016 

 

Za Objednatele         Za Zhotovitele 

 

 

 

……………………………….                                                                          ……………………………….  

        Josef  Mikulec           
        starosta obce 


