
 
 

 

Příloha č.1 – Návrh „Dohody“ 

Dohoda o společném postupu 
SML č. 7/09/0039 

ČEZ č. … 
Strany 

A. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59 

IČ: 00262978 

zastoupená Ing. Jiřím Kittnerem  primátorem 

ve věcech této Dohody zastoupená Ing. Františkem Hrušou, náměstkem primátora 

 

právnická osoba – statutární město – podle § 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších změn a doplňků 

 

jednající jakožto samosprávná územní jednotka při zabezpečování veřejných potřeb ve smyslu § 261 
odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

(dále jen „město Liberec”) 

 

a 

B. ČEZ, a. s. 

 se sídlem: Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ: 140 53 

 IČ: 45274649 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 

 zastoupená Ing. Ivanem Lapinem, ředitelem divize Správa a Ing. Alanem Svobodou, MBA, ředite-
lem divize Obchod  

 

právnická osoba – obchodní společnost – založená podle českého práva 

 

jednající jakožto podnikatel při své podnikatelské činnosti ve smyslu § 261 odst. 2 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

(dále jen „společnost ČEZ”) 

 

 

když pro společné označení města Liberce a společnosti ČEZ bude dále užívána zkratka „Strany této Doho-
dy“ 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v režimu § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto 

 

dohodu o společném postupu: 

(dále jen „tato Dohoda“) 

 

HLAVA PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1. 

Energetický potenciál Lokality 

 
1.1. Strany této Dohody shodně prohlašují, že dle jejich předběžných šetření v oblasti města Liberce a 

jeho okolí existuje lokalita (dále jen „Lokalita“) s určitým potenciálem geotermální energie even-
tuelně využitelné jako zdroj pro geotermální elektrárnu (dále jen „Elektrárna“), jež by mohla zá-
sobovat město Liberec, případně též okolní obce. 

 

Článek 2. 

Projekt a jeho etapy 

 

 
2.1. Strany této Dohody shodně prohlašují, že mají vůli ve vzájemné spolupráci realizovat projekt vý-

stavby Elektrárny (dále jen „Projekt“), přičemž předpokládají, že realizace Projektu bude postu-
povat v následujících etapách:  

 
2.1.1. etapa přípravná; 
 
2.1.2. etapa výzkumně- průzkumná; 

 
2.1.3. etapa realizační. 

 
2.2. Strany této Dohody dále shodně prohlašují, že, sledujíce účel této Dohody (viz odstavec 4.1), na 

základě jejich vzájemné spolupráce učinily ke dni podpisu této Dohody zejména tyto kroky směřu-
jící k realizaci Projektu: 

 
2.2.1. na straně města Liberce – koupě pozemků ležících v katastrálních územích Růžodol I a Staré 

Pavlovice, kde se předpokládá realizace geologických výzkumně-průzkumných prací. (dále jen 
„Pozemek”); 

 
2.2.2. na straně Stran této Dohody – příprava písemné dohody mezi Stranami této Dohody o souhlasu 

s prováděním geologických prací (předpokládá se, že dohoda o souhlasu s prováděním geolo-
gických prací bude uzavřena do 1 měsíce po uzavření této Dohody).  
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Článek 3. 

Výchozí postavení Stran této Dohody při realizaci Projektu 

 
3.1. Strany této Dohody shodně prohlašují, že výchozí pozice každé z nich při realizaci Projektu je ke 

dni podpisu této Dohody v zásadě následující: 
 

3.1.1. město Liberec – má, případně nabude taková práva týkající se Lokality (zejména Pozemku), 
která umožní provedení výzkumně-průzkumných prací a případně výstavbu Elektrárny; 

 
3.1.2. společnost ČEZ – nedisponuje technickými a personálními zdroji, jimiž by byla s to zabezpečit 

realizaci Projektu, nicméně disponuje finančními zdroji a s ohledem na svůj zájem participovat 
na realizaci Projektu je připravena, za podmínek stanovených zákonem a touto Dohodou, po-
skytnout finanční zdroje na realizaci Projektu. 

 
3.2. Strany této Dohody pro vyloučení jakýchkoliv pochybností sjednávají, že jejich závazkem ke spo-

lupráci na přípravě a realizaci Projektu na základě této Dohody není dotčeno právo kterékoliv ze 
Stran této Dohody spolupracovat v souvislosti s přípravou a realizací Projektu s třetími osobami. 
Strany této Dohody se zavazují navzájem se informovat o spolupráci dle předchozí věty, a to bez 
zbytečného odkladu po jejím navázání; o podstatných změnách spolupráce platí ustanovení části 
věty před středníkem obdobně. 

 

Článek 4. 

Předmět a účel této Dohody 

 
4.1. Předmětem této Dohody je rámcové vymezení základních principů a postupných kroků Stran této 

Dohody při realizaci Projektu, a to tak, aby nebyla ohrožena či dotčena práva a oprávněné zájmy 
žádné ze Stran této Dohody a aby Projekt byl realizován, zejména aby došlo k výstavbě Elektrárny 
a k jejímu uvedení provozu, ukáže-li se to technicky proveditelné [zejména s ohledem na vyhod-
nocení výzkumně-průzkumných prací (viz pod-odstavec 6.2.1)] a ekonomicky efektivní [zejména 
s ohledem na vyhodnocení podnikatelského plánu (viz pod-odstavec 6.2.2)]. Posouzení technické 
proveditelnosti a ekonomické efektivnosti provedou Strany této Dohody samostatně výlučně podle 
vlastních kritérií.  

 

HLAVA DRUHÁ 

ETAPY PROJEKTU 

 

Článek 5. 

Přípravná etapa 

 
5.1. Účelem přípravné etapy je vytvoření nezbytného informačního, věcného a právního základu pro 

další realizaci Projektu, zejména pro umožnění provedení výzkumně-průzkumných prací (viz pod-
odstavec 6.2.1). 

 
5.2. Přípravná etapa zahrnuje, kromě kroků již učiněných (viz odstavec 2.2), především následující 

kroky: 
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5.2.1. ze strany společnosti ČEZ – zajištění zpracování úvodní studie proveditelnosti možností zřízení 

geotermálních jednotek pro výrobu elektřiny a tepla v České republice; 
 

5.2.2. ze strany společnosti ČEZ – smluvní zajištění provedení výzkumně-průzkumných prací, které 
tvoří předmět výzkumně-průzkumné etapy (viz pod-odstavec 6.2.1).  

 
5.2.3. ze strany společnosti ČEZ –zajištění vypracování dokumentu „Podklad pro podnikatelský záměr 

pro realizaci geotermální teplárny v Liberci“. 
 
5.3. Jestliže v rámci přípravné etapy dojde k řádnému smluvnímu zajištění provedení výzkumně-

průzkumných prací, postoupí realizace Projektu do výzkumně-průzkumné etapy; jinak bude spolu-
práce mezi Stranami této Dohody na realizaci Projektu ukončena, ledaže se Strany této Dohody 
dohodnou jinak. 

 
 

Článek 6. 

Výzkumně-průzkumná etapa 

 
6.1. Účelem výzkumně-průzkumné etapy je získání podrobných informací o geotermálním energetic-

kém potenciálu Lokality pro rozhodnutí o výstavbě Elektrárny a posouzení ekonomické efektivity 
výstavby a provozu Elektrárny. 

 
6.2. Výzkumně-průzkumná etapa zahrnuje především: 
 

6.2.1. ze strany společnosti ČEZ – provedení geologických výzkumně-průzkumných prací v Lokalitě, 
resp. na Pozemku (formou kontraktu s třetí stranou s potřebnými oprávněními a zkušenostmi); 

 
6.2.2. ze strany společnosti ČEZ – zpracování podnikatelského plánu (business plan); 
 
6.2.3. ze strany města Liberce – umožnění provedení geologicko-výzkumně-průzkumných prací 

v Lokalitě, resp. na Pozemku. 
 
6.3. Jestliže výsledky výzkumně-průzkumné etapy ukáží, že geotermální energetický potenciál Lokali-

ty je dostatečný [zejména dle vyhodnocení výzkumně-průzkumných prací (viz pod-odstavec 
6.2.1)] a výstavba a provoz Elektrárny je ekonomicky efektivní [zejména dle vyhodnocení podni-
katelského plánu (viz pod-odstavec 6.2.2)], postoupí Projekt do etapy realizační; jinak bude spolu-
práce mezi Stranami této Dohody na realizaci Projektu ukončena, ledaže se Strany této Dohody 
dohodnou jinak. Posouzení výsledků výzkumně-průzkumné etapy podle tohoto článku provedou 
Strany této Dohody samostatně výlučně podle vlastních kritérií.  

 

Článek 7. 

Realizační etapa 

 
7.1. Účelem realizační etapy je výstavba Elektrárny a její uvedení do provozu, přičemž Strany této 

Dohody se shodly, že výstavba a provoz Elektrárny bude realizována za tím účelem zvláště zalo-
ženou obchodní společností (dále jen „SPV“). 
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HLAVA TŘETÍ 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 8. 

Společná ustanovení 

 
8.1. Náklady vzniklé v souvislosti s realizací Dohody ponese každá Strana této Dohody samostatně.  
 
8.2. Strany této Dohody se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto 

Dohodou a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, 
aby bylo dosaženo účelu této Dohody, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbyt-
né. 

 
8.3. Strany této Dohody se zavazují, že neoprávněně nevyužijí žádných informací získaných při reali-

zaci Projektu. 

 
8.4. Strany této Dohody označují veškeré informace, které si navzájem poskytly při jednáních 

o uzavření této Dohody, za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchod-
ního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

Článek 9. 

Závěrečná ustanovení 

 
9.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Stran této Dohody.  
 
9.2. Každá ze Stran této Dohody je oprávněna Dohodu vypovědět ve lhůtě tří (3) měsíců. Výpovědní 

doba počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Straně této Dohody.   
 
9.3. Strany této Dohody, majíce na zřeteli ustanovení odstavce 4.1, shodně prohlašují, že tato Dohoda 

nemá charakter smlouvy o smlouvě budoucí ve smyslu § 289 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchod-
ního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, či punktací ve smyslu § 50b zákona č. 
40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve spojení s ustanovením 
§ 1 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků.  

 
9.4. Strany této Dohody, maje na zřeteli ustanovení odstavce 4.1, shodně prohlašují, že tato Dohoda 

představuje jejich úplný konsensus o předmětu této Dohody, a tudíž na ni nelze aplikovat ustano-
vení § 269 odst. 2 druhá věta zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, ani ustanovení § 270 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 9.6 ani skutečnost, že za úče-
lem realizace Projektu budou Stranami této Dohody činěny další právní úkony. 
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9.5. Tato Dohoda se spravuje právním řádem České republiky, zejména režimem zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 
9.6. Tato Dohoda může být měněna pouze dohodou Stran této Dohody v písemné formě, přičemž změ-

na této Dohody bude účinná k okamžiku účinnosti takové dohody, případně k okamžiku stanove-
ném v takovéto dohodě.  

 
9.7. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech paré, přičemž každá ze Stran této Dohody obdrží po dvou 

z nich.  

 
9.8. Strany této Dohody, majíce obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný, prohlašují, že tuto Do-

hodu uzavírají svobodně a vážně, jakož i se znalostí všech pro uzavření této Dohody rozhodných 
skutečností. 

 
9.9. Tato Dohoda byla schválena na 7. zasedání rady města dne 7.dubna 2009 usnesením č. …. 
 

Dáno v Liberci dne …………… 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 

…………………………… 

jméno a příjmení:Ing. František Hruša 

funkce: náměstek primátora 

 

 

 

 

Dáno v Praze dne …………… 

 

 

 

ČEZ, a. s. 

 

…………………………… 

Ing. Ivan Lapin,  

ředitel divize Správa  

 

 

 

…………………………… 

Ing. Alan Svoboda, MBA  

ředitel divize Obchod  
 

Příloha k usnesení č. 171/09



 8 

Příloha č. 1 - Původní odhad souhrnných  finančních nákladů akce dle typů a jednotlivých 
etap 
 
 
 

a) Stavební práce 

- etapa č. I cca 12,850 mil. Kč rok 2008 

- etapa č. II cca 21,000 mil. Kč rok 2008 – 2009 

- etapa č. III cca 22,680 mil. Kč rok 2009 

- etapa č. IV cca 10,620 mil. Kč rok 2009 

- etapa č. V cca 6,000 mil. Kč rok 2010 

Celkem cca 73,150 mil. Kč v r. 2008 - 2010 

 

 

b) Projektové práce 

- etapa č. I cca 0,390 mil. Kč rok 2008 

- etapa č. II cca 0,525 mil. Kč rok 2008 

- etapa č. III cca 0,680 mil. Kč rok 2008-2009 

- etapa č. IV cca 0,266 mil. Kč rok 2008-2009 

- etapa č. V cca 0,180 mil. Kč rok 2010 

Celkem cca cca 2,041 mil. Kč v r. 2008 - 2010 

 

c) Inženýrská činnost 

- etapa č. I cca 0,225 mil. Kč r. 2008 

- etapa č. II cca 0,368 mil. Kč r. 2008 

- etapa č. III cca 0,454 mil. Kč r. 2008-2009 

- etapa č. IV cca 0,160 mil. Kč r. 2008-2009 

- etapa č. V cca 0,120 mil. Kč r. 2010 

Celkem cca cca 1,327 mil. Kč v r. 2008 - 2010 
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Příloha č. 2 - Aktualizovaný odhad souhrnných  finančních nákladů akce dle typů a jednotlivých etap 
 

Cena v mil. K č vč.DPH 
Rok Etapa Popis Proj.práce Inž. činnost 

Termín 
realizace 
stav.prací  stav.práce  proj.práce  inž.činnost  celkem 

Čerpání 
k 

28.3.2009 
Poznámka 

Rekonstrukce mostu v ul. Norská 
- plocha cca 240 m2  

DSP,DZS,AD 
havar.výměr, 
TDI, kolau-
dace 

do 
11/2008 

            
I. 

                9,017   
          12,850 0,390 0,225 13,465   předpokládaná cena 
          13,272 0,446 0,268 13,986   smluvní /upř.cena 
                    skutečná cena 

Rekonstrukce a opravy v ulici 
Norská a Selská vč.souvisejícího 
dopr.značení, chodníků, do-
pr.opatření, zkapacitnění vozo-
vek aj. 

DSP,DZS,AD 

ohlášky, 
st.povolení, 
TDI, kolau-
dace 

do 
12/2008 

          
cena navýšena po 
tech.prohlídce kanaliza-
ce II. 

                16,274   
          21,000 0,525 0,368 21,893   předpokládaná cena 
          26,288 0,609 0,438 27,335   smluvní /upř.cena 

2008 

                    skutečná cena 

Rekonstrukce mostu v ul.Letná - 
plocha cca 1.890 m2  DSP,DZS,AD 

st.povolení, 
TDI, kolau-
dace 

12/2008 - 
07/2009           

nutno zajistit podrobné 
průzkumy před zaháje-
ním proj.prací (cena 
max. 150 tis.Kč) 

III. 

                1,028   
          22,680 0,680 0,454 23,814   předpokládaná cena 
          23,324 0,785 0,540 25,140   smluvní/upř.cena  
                    skutečná cena 

Rekonstrukce ul. Letná v úseku 
Letná x Londýnská - Letná x 
Polní vč.chodníků - plocha cca 
8.850 m2  

DSP,DZS,AD 

st.povolení, 
ohláška, 
TDI, kolau-
dace 

03/2009 - 
08/2009             

IV. 

                0,278   
          10,620 0,266 0,160 11,046   předpokládaná cena 
          13,915 0,309 0,190 14,415   smluvní/upř.cena  

2009 

                    skutečná cena 
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Cena v mil. K č vč.DPH 

Rok Etapa Popis Proj.práce Inž. činnost 
Termín 

realizace 
stav.prací  stav.práce  proj.práce  inž.činnost  celkem 

Čerpání 
k 

28.3.2009 
Poznámka 

Okružní křižovatka Letná u ob-
jektu Lidl vč. dopr. opatření a 
dopr. značení 

DSP,DZS,AD 
st.povolení, 
TDI, kolau-
dace 

06/2009 - 
10/2009             

V. 

                0,000   

          6,000 0,180 0,120 6,300   předpokládaná cena 

          10,651 0,226 0,143 11,019   smluvní/upř.cena  

2010 

                   skutečná cena 

                   26,597   
   celkem     73,150 2,041 1,327 76,518   předpokládaná cena 
        87,450 2,376 1,579 91,405   smluvní/up ř.cena 
                      skutečná cena 

            
  Legenda: DSP proj.dokumentace ke stavebnímu povolení     
   DZS projektová dokumentace k zadání stavby zhotoviteli    
   AD autorský dozor       
   TDI technický dozor investora      
 

Smluvní/upř. cena – jedná se o cenu buď vzešlou z výběrových řízení nebo cenu upřesněnou zpracováním dalšího 
stupně projektové dokumentace 
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Příloha č.3  – Návrh zadávacích podmínek 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) 
 
 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: 
 
 

„Most ev. č. LB-001 Liberec – Letná ulice“ 
 

 

 
 

Statutární M ěsto Liberec 
Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města 

 
 
 
 
 
 
 

  
Osoba pověřená k výkonu zadavatelských činností 

 

s.r.o. 
 

se sídlem: Pod Křížkem 1773/2, Praha 4, Braník 
zastoupená Ing. Martinou Bufkovou Rycheckou, jednatelkou společnosti 

 
 
 
 
 

BŘEZEN 2009 
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B) Technické specifikace 
Projektová dokumentace zpracovaná firmou Projektová kancelář VANER s.r.o.,  
V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, tel.: 485 152 533  

 
 
Preambule 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako závazný podklad pro vypracování nabídek uchazečů 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací 
dokumentaci se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 
jen zákon). 
 
 

I.Základní údaje o zadavateli  
Název zadavatele:  Statutární město Liberec 
Sídlo:    nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
IČ:   00262978 
tel:   +420 485 243 111 
fax:   +420 485 243 113 
číslo účtu:   KB 19-8962510227/0100 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 
 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. 
Jiří Kittner, primátor města.  
 
Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí Odboru 
technické správy veřejného majetku, tel: +420 485 243 501, e-mail: 
fuchs.ladislav@magistrat.liberec.cz.  Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je 
Ing. Václav Bahník, odbor technické správy veřejného majetku, tel. 485 243 872, mail: 
bahnik.vaclav@,magistrat.liberec.cz  
 
 

II.Základní údaje o osobě pověřené výkonem  zadavatelských činností  
Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení ve smyslu § 
151 zákona je: 
Firma:  Compet Consult s.r.o. 
Sídlo:  Pod Křížkem 1773/2, 147 00 Praha 4, Braník 
IČ:  26502402 
DIČ:  CZ26502402 
Pobočka: Liberec 
Kancelář:  Ruprechtická 539/19, 460 01 Liberec  
Tel., fax:  +420 481 030 368 
e-mail:  competconsult@competconsult.cz  
 
Kontaktní osoba firmy pověřené odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího 
řízení je Ing. Lucie Stahlová, mobil: 723 984 228,  příp. Ing. Martina Bufková Rychecká, 
jednatelka společnosti, mobil: 777 136 088, které zodpoví příp. dotazy k formálním 
náležitostem nabídky, průběhu zadávacího řízení apod.  
 

Příloha k usnesení č. 173/09



 14 

III.Vymezení předmětu zakázky 
 
1. Základní popis předmětu zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. LB-001 v ulici Letná jehož současný 
stavebně technický stav je nevyhovující. V rámci opravy bude provedena demolice mostního 
svršku včetně říms a bude odstraněn i degradovaný beton podpěr. Tyto konstrukce budou 
nahrazeny novými a na opraveném mostě bude osazeno ocelové zábradlí. Stávající spodní 
stavba bude zachována.  
 
Stavba je čeněna na tyto stavební objekty: 
 

 SO 202 – Most ev. č. LB-001 Letná 
   SO 420 - Veřejné osvětlení 
 
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) a její 
předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení. 
 
Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci zpracované firmou 
Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, pod zakázkovým 
číslem 08-03-036 v září 20008, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace. 
 
 
2. Související činnost a podmínky pro provádění díla  
 
Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další činnosti 
související s realizací stavby a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky.  
 
Dodavatel je především povinen: 
•zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství; 
• zajistit geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu; 
• zajistit veškeré geodetické práce související s předmětem zakázky včetně vytyčení 

staveniště 
• vytýčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, popř. správcům, vč. zajištění 
případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby; 

•zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit; 
•zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby 
•zajistit ostrahu stavby a staveniště,  
•zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 

prostředí; 
•vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na 

životní prostředí a okolí stavby; 
•zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a 

následné označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její 
části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných 
vad a nedodělků; 
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•koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky 
s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 
k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou; 

• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné povolení 
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a 
povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 
atp.), 

• případné pronájmy pozemků; 
• potřebná výkopová povolení; 
•zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 

dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid 
komunikace v letním, popř. zimním,  období, pojistné události z provozu na veřejné komu-
nikaci vyplývající atd.); 

• zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 
(vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění zhotovitele díla;  

•odvoz a uložení všech vybouraných hmot a přebytečných výkopů na skládku  vč. poplatků 
za uskladnění; 

•likvidace všech vybouraných hmot, odpadů a zeminy;  
• zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni; 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou po jejím dokončení do původního stavu; 
•navržená systémová řešení budou dodána kompletní včetně všech doplňujících prvků 
•provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality 

a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických 
záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

•předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, 
provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

•geodetické zaměření stavby, vč. všech  IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS 
realizovaných v rámci stavby, a jeho předání zadavateli ve formátu DTM města 4x v tištěné 
formě a 1x v digitální podobě 
součástí zaměření je: 

− geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude předáno zadavateli ve 
čtyřech vyhotoveních jak v listinné – výkresové podobě, tak její elektronické podobě; 

− geometrické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zpracovaného geometrického 
oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání 
s vlastníky dotčených nemovitostí, ve  4 vyhotoveních, vč. elektronické podoby; 

- doklady o vytýčení stavby; 
• provést a předat zadavateli vyhotovení dokumentace skutečného provedení - ve  

dvou vyhotoveních + 1 digitální; a příp. další doklady potřebné k ukončení díla a jeho 
dokladování vůči SÚ podle platné legislativy (zákon č. 183/2008 Sb. - stavební zákon) 

• zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě; 

•provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jed-
noho týdne od ukončení stavby;  

•zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání  ko-
laudačního rozhodnutí; 

•odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během 
záruční lhůty. 
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3. Kvalitativní  parametry  
 
Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou 
dokumentací.  Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, dle závazných a dopo-
ručených právních předpisů, norem a metodik. 
 
Dílo musí splňovat podmínky stavebního povolení a musí být v souladu s příslušnými český-
mi, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a 
předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Dodavatel bude při 
uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. 
 
Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 
v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak. 
 
Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.  
 
Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá ob-
chodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro ur-
čitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s 
technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede 
obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení 
funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací. 
 
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
• obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby v případě změn, které vyplynou 

v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. 
zakreslení změn do projektové dokumentace, 

• všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na likvi-
daci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 
nadměrným hlukem, 

• všechny další podmínky stanovené dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše 
uvedených stavebních povolení. 

 
4.  Zatřídění stavebních prací dle kódu CPV 
Stavební práce      45000000-7 
Mostní konstrukce      44212120-6 
Mosty        44212100-0  
 
5. Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky 
 
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 19 600 000,- Kč  bez DPH. 
 

IV.Místo pln ění zakázky 
Místem plnění zakázky je kraj Liberecký, obec Liberec – Letná ulice, most ev. č. LB-001 
Letná, k.ú. Růžodol, Staré Pavlovice 
 

V.Doba plnění zakázky  
•Zahájení přípravných prací – neprodleně po uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem, předpoklad 15.05.2009 (jaký termín zahájení bude uveden v návrhu smlouvy???  
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•Zahájení prací – po uzávěře dopravy v místě plnění předmětu zakázky – 01.06.2009 
•Požadované dokončení celé stavby nejpozději do 15.09.2009  

 
Uchazeč v rámci nabídky předloží časový a finanční harmonogram prací zpracovaný 
v souladu s výše uvedenými limitními termíny.   

VI.Požadavky na prokázání kvalifikace  
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto 
zjednodušeného podlimitního řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí 
splnit kvalifikaci v souladu s § 50 a následných zákona, tím že prokáže: 
 
1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu 
s § 53 zákona v návaznosti na § 62 zákona, a to čestným prohlášením (viz. příloha 2 ZD).    
2. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  
V souladu s § 54 písm. a), b) a d) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpokla-
dy v následujícím rozsahu: 
2.1 Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.  
2.2. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

(živnostenský zákon) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (provádění 
staveb, projektová činnost ve výstavbě a výkon zeměměřičských činností).  

2.3 Dodavatel předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky ne-
zbytná podle zvláštních právních předpisů. V rámci této části kvalifikace požaduje zada-
vatel předložit doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle  zákona č. 360/1992 
Sb., v platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby. U této odpovědné 
osoby zároveň uvede její pracovně právní vztah k dodavateli (uchazeči).  

Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o od-
borné způsobilosti prostřednictvím subdodavatele (to se týká i odpovědných osob, které 
nejsou zaměstnanci uchazeče), musí uchazeč předložit mimo příslušné oprávnění rovněž 
smlouvu uzavřenou s tímto subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace (viz bod 5.6 odst. 
5. tohoto článku ZD). 
 
3. EKONOMICKÉ A FINAN ČNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  
Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
v souladu § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona v následujícím rozsahu: 
 
3.1. Zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky pojistné krytí odpovědnosti za 

škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 20 mil. Kč, přičemž toto 
pojištění bude dodavatel povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu veřejné 
zakázky. K prokázání tohoto předpokladu předloží dodavatel platnou pojistnou 
smlouvu nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění výše uvedených 
pojistných rizik, a to min. v požadované výši pojistného krytí, případně doplněné 
o příslib navýšení pojistné částky vystavený příslušnou pojišťovnou, ze kterého 
vyplývá, že v případě získání zakázky uchazečem bude pojistná smlouva do 
požadované výše pojistného krytí navýšena. Z předložených dokladů musí být 
zřejmý rozsah pojištění a výše pojistného krytí a doba platnosti pojištění. 
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3.2.  Dodavatel předloží údaje o celkovém ročním obratu a obratu dosaženém ze sta-
vební činnosti  za předcházející 3 účetní období. Údaje budou předloženy formou 
tabulkového přehledu a jejich pravdivost bude potvrzena čestným prohlášením.  
Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se 
k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za 
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Tento 
kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který dosáhl celkový roční obrat ze stavební 
činnosti min. 100 mil. v každém roce uvedeného účetního období.  
 

 
4. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY   
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 
3 písm. a), d) a odst. 4 a 5 zákona v následujícím rozsahu: 
 
4.1. Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných 

dodavatelem v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují 
zakázky v oblasti výstavby nebo rekonstrukce mostů. V seznamu bude uveden 
název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění, název a 
kontakt na objednatele. Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná či 
podepsaná objednateli o řádném provedení těchto zakázek, ze kterých musí 
vyplývat název a finanční objem uvedené zakázky, doba a místo plnění, a zda byly 
práce provedeny řádně a odborně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých 
termínech.  
 
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který doloží seznam min. 4 
obdobných zakázek s fin. objemem min. 20 mil. Kč vč. DPH a 1 obdobnou 
zakázku s finančním objemem min. 50 Kč vč. DPH a min. 3 osvědčení o jejich 
řádné realizaci, přičemž 1 osvědčení musí být doloženo k zakázce s finančním 
objemem min. 50 mil. Kč vč. DPH.   

 
4.2. Dodavatel uvede opatření, která bude schopen použít při plnění veřejné zakázky 

v oblasti ochrany životního prostředí, přičemž zadavatel požaduje opatření dle 
systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 
14000. Dodavatel prokáže tento předpoklad předložením dokladu o registraci 
v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí EMAS nebo platného 
certifikátu dle norem ISO 14000 vydaného akreditovanou osobou. Zadavatel uzná 
rovnocenné doklady vydané v členském státě EU nebo doklady o rovnocenných 
opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. 

 
4.3 Zadavatel požaduje pro plnění předmětu zakázky dodavatele, který má zaveden a udr-

žován systém řízení jakosti pro provádění stavebních prací podle norem řady 
ČSN EN ISO 9000 nebo srovnatelných evropských norem, což v nabídce prokáže 
platným certifikátem vydaným akreditovanou osobou nebo jiným rovnocenným 
dokladem vydaným v členském státě EU. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rov-
nocenných opatřeních k zajištění jakosti.   

 
5. PODMÍNKY SPOLE ČNÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE  

 
5.1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení musí být v souladu s § 57 zákona 

doloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li u jednotlivých bodů uvedeno 
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jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ově-
řený překlad do českého jazyka. 

 
5.2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 

z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.  

 
5.3. Vzhledem k tomu, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, může dodavatel dle § 62 

zákona prokázat základní kvalifikační předpoklady prohlášením podepsaným osobou 
oprávněnou za dodavatele jednat. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že 
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsa-
hu. 

 
5.4. Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění zá-

kladních kvalifikačních předpokladů, dle § 53 zákona v plném rozsahu, a profesních 
kvalifikačních předpokladů, dle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů od posledního dne, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 

 
5.5. Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento 
certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

 
5.6. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené za-

davatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn spl-
nění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplý-
vá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části veřej-
né zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat 
splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a kvalifikaci podle §54 
písm. a) zákona.  

 
5.7. Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem po-

dávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikač-
ních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpo-
kladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady 
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady 
k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, 
zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na pří-
slušný podíl při plnění předmětu zakázky.   

 
5.8. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za 

tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po ce-
lou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodava-
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telů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plně-
ní veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky po-
skytovat každý z dodavatelů. 

 
5.9. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 

splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud 
se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahranič-
ního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat splnění ta-
kové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být 
v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahranič-
ního dodavatele stanoven, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady proka-
zující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připo-
jením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel 
v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázá-
na, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady 
v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalé-
ho pobytu na území České republiky.  

 
5.10. Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, 

bude podle § 60 zákona z účasti v zadávacím řízení vyloučen.   
 
VII . Seznam subdodavatelů 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč min. 60% z celkového objemu stavebních prací provedl 
vlastní kapacitou 
 
Zároveň požaduje, aby uchazeč v nabídce v souladu  s § 44 odst. 6 zákona uvedl, jakou část 
veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám, subdodavatelům. Uchazeč uvede seznam 
předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky v objemu vyš-
ším než 10% z celkového finančního objemu stavby a všech subdodavatelů, prostřednic-
tvím kterých prokazuje některý z kvalifika čních předpokladů 
 

1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikač-
ní údaje, rozsah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního roz-
sahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné za-
kázky.  

2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý 
z kvalifika čních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit smlouvu o budoucí 
spolupráci – viz bod 5.6 předchozího článku ZD. Takový subdodavatel se musí sku-
tečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. 
Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je 
v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skuteč-
ností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní sub-
dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původ-
ní. 

3. U ostatních uvedených subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje 
žádnou část kvalifikace, je uchazeč v nabídce povinen za každého subdodavatele 
předložit čestné prohlášení, ve kterém takový subdodavatel uvede svoji 
připravenost podílet se na plnění veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče.  
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4. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky 
subdodavateli, předloží v nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude reali-
zovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.   

 
VIII. Zp ůsob zpracování nabídkové ceny 
1) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za vymezený předmět veřejné 

zakázky v souladu s  touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena 
bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné 
v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH. 

 
2) Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr (viz. příloha  
č. 3) zadávací dokumentace.  Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený 
rozsah prací a předpokládaný časový harmonogram s tím, že nabídková cena musí být 
platná min. do 15.03.2010 (pro případ posunu či prodloužení termínu realizace díla). 
Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr a soupisu prací a dodávek jsou bez 
předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné, uchazeči jsou povinni ocenit všechny 
položky. 

 
3) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 
Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.  

 
4) Cena musí zahrnovat náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady 

na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a 
vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, 
či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti 
uvedené v čl. III odst. 2 této ZD a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této 
veřejné zakázky. Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných 
prací. 

 
5) Zadavatel s uchazečem (dodavatelem) se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, 

aby uchazeč (dodavatel) vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli výše uvedených 
služeb. Pokud to nebude možné, zavazuje se uchazeč (dodavatel) během stavby odebrané 
služby či spotřebované energie uhradit zadavateli. 

 
6) Podmínky pro překročení a snížení nabídkové ceny  

• Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   
•   Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.  

•   Pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla 
a posunu termínu dokončení díla za termín 15.03.2010, bude zadavatel akceptovat 
navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým 
úřadem.  
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•   V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat 
v souladu se zákonem (v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za 
podmínky, že jejich výše nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky). Zhotovitel 
je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele 
zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.  

•   Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku. 

 
7) Platební podmínky   

• Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platby budou prováděny měsíčně na 
základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem.  

• Podkladem pro vystavení dílčích faktur bude soupis provedených prací a dodávek 
potvrzený pověřenou osobou objednatele. Soupis provedených prací a dodávek 
vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami 
podle nabídkového rozpočtu.  

• V dílčích fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury - 
daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 
Sb. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou zadavatelem 
vráceny zpět dodavateli k doplnění.   

• Pro splatnost dílčích faktur  se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení 
faktury potvrzené pověřenou osobou zadavatele (TDI) zadavateli. 

• Dílčí faktury bude vystavovat zhotovitel do výše 90% z celkové ceny a zbývajících 
10% uhradí  na základě vystavené konečné faktury po souběžném splnění 
následujících podmínek: 

- po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, 
- po protokolárním předání díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
- po odstranění veškerých a vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o 
předání a převzetí díla, na základě předložené faktury. 

• Pro splatnost konečné faktury  se sjednává lhůta 45 dnů  ode dne průkazného 
doručení faktury potvrzené pověřenou osobou zadavatele (TDI) zadavateli. 

 
IX. Obchodní podmínky  
1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky, který musí akceptovat 

veškeré požadavky stanovené zadavatelem v oznámení zadávacího řízení i v této zadávací 
dokumentaci, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. 
Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění 
veřejné zakázky ve své nabídce.    

 
2.   Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení 
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak 
stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

 
3. Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se 

vztahují k provádění příslušné zakázky. Návrh smlouvy musí zároveň obsahovat závazná 
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smluvní ustanovení, která jsou uvedena v následujících odstavcích tohoto článku ZD, při-
čemž ustanovení smlouvy zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s těmito zá-
vaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat 
oprávnění a podmínky zadavatele uvedená v této ZD.  

 
4.   Návrh smlouvy o dílo musí dále obsahovat základní náležitosti smlouvy, a to  zejména:  
  
 4.1 označení smluvních stran, 
 4.2 vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností (v souladu s čl. III. ZD) 
 4.3 termíny a lhůty plnění (v souladu s čl. V. ZD) 
 4.4 způsob předání a převzetí díla  
 4.5 celkovou cenu v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH s uvedením %   

sazby a ceny včetně DPH (výkazy výměr včetně rekapitulace budou přílohou 
smlouvy) 

 4.6 platební podmínky (v souladu s čl. VII. odst. 7 ZD) 
 

4.7 Záruka a podmínky záručního servisu 
• Uchazeč musí akceptovat záruku na celé dílo min. v délce 60 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání zadavateli. 
• Uchazeč uvede v návrhu smlouvy termíny a postup při odstraňování vad 

zjištěných při předání a převzetí díla, přičemž uchazeč musí akceptovat odstranění 
těchto vad nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se 
zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší.  

• Uchazeč uvede v návrhu smlouvy termíny a postup pro odstraňování vad v záruce, 
přičemž musí akceptovat nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů 
ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou) 
a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude 
s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší.  

 
4.8 Smluvní pokuty 
• Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat právo zadavatele na smluvní pokutu ve 

výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého 
díla bez omezení její celkové výše.   

• Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat právo zadavatele na smluvní pokutu pro 
případ prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

• Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat právo zadavatele na smluvní pokutu pro 
případ prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce ve výši 5.000,- 
Kč za každou vadu a započatý den.  

• Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat právo zadavatele na smluvní pokutu pro 
případ prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce ve výši 
5.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

• V případě opoždění zadavatele s úhradou daňového dokladu má uchazeč právo poža-
dovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodle-
ní.  

• V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objed-
natel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotli-
vý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady 
odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě; 

• Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody; 
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• Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné pohledávce vybraného dodavatele vůči zadavateli. 

 
 
4.9 Odpovědnost za škody a pojištění 
•  Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to  po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je dodavatel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Za tímto účelem musí mít dodavatel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po 
celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí 
osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů 
určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté 
ceny díla. Dodavatel v návrhu smlouvy uvede číslo pojistné smlouvy a jméno 
pojišťovacího ústavu, se kterým má pojistnou smlouvu ke dni podání nabídky 
(uzavření smlouvy ) uzavřenu a skutečnou výši pojistného krytí.  
 
 

4.10 Prodloužení lhůty plnění 
• Dodavatel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 

s požadavky zadavatele uvedenými v této ZD). Prodloužení lhůty plnění může 
požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 
z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně zadavatele  
o pozastavení prací z důvodů na straně zadavatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku dodavatelem) 
o v důsledku vyšší moci 

 
4.11 Zvláštní ustanovení 
• V případě, že realizační projektová dokumentace stavby a její dopad na cenu díla 

nebude odsouhlasen investorem, platí konstrukční řešení ze zadávací projektové 
dokumentace pro výběr zhotovitele. 
 

4.12 Právo na odstoupení od smlouvy 
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení dodavatele 
s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který bude přílohou smlouvy, o 
více jak 90 dní a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená 
smlouva. 
 
Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany vybraného  
zhotovitele s výjimkou případu, kdy bude zadavatel ve zpoždění s úhradou faktur 
delší než 90 dní a případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená 
smlouva. 
  

4.13 Přílohy smlouvy  
• Povinnou přílohou smlouvy o dílo bude:  

Cenová nabídka – oceněný výkaz výměr 

Příloha k usnesení č. 173/09



 25 

Časový a finanční harmonogram prací 
 

X.Způsob hodnocení nabídek 
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a 
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.  
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je výše na-
bídkové ceny včetně DPH 
 
XI.Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne ……………..na adrese osoby pověřené výko-
nem zadavatelských činností, Compet Consult s.r.o., Ruprechtická 539/19,  
460 01 Liberec, v zasedací místnosti. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce 
za každého uchazeče. 
 
XII. Lh ůta  a  způsob podání a zpracování  nabídek 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 zákona a končí dnem  2009, 
v 10:00 hod.. 
 
Místem pro podání nabídky je kancelář společnosti pověřené výkonem zadavatelských čin-
ností Compet Consult s.r.o., Ruprechtická 539/19, 460 01 Liberec. Nabídky je možno podat 
osobně v po-pá od 08:00 –15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu pověřené osoby 
tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty  
k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá, 
pozdní podání nabídky oznámí zadavatel bezodkladně příslušnému uchazeči. 
 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v oznámení zadávacího řízení a této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré 
další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém 
jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad 
do českého jazyka.  
 
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 
originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.  
 
Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat 
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) 
zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat 
nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být 
neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 
 
Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom 
originále a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS 
EXCEL. Originál nabídky bude označen jako „originál“  a kopie nabídky budou označeny 
jako „kopie“.  Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky, z čehož pouze 
v originálním vyhotovení je třeba doložit požadované doklady v originále nebo úředně 
ověřené kopii. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat zejména nabídkovou část 
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(titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku, přehled subdodavatelů, časový a finanční 
harmonogram). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  
 
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ  ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“.  Na obálce 
bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky 
dle § 71 odst. 6 zákona.  
 
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, 
fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-
li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 
 
Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

A.Titulní list nabídky , obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou 
cenu a prohlášení o vázanosti obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty 
B.Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a 
celkového počtu listů v nabídce 
C.Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc, 
podpisový vzor apod.) 
D.Doklady k prokázání kvalifikace 
E.Návrh smlouvy  
F.Cenová nabídka – oceněný nabídkový rozpočet.  
G.Přehled subdodavatelů 
H.Časový a finanční harmonogram postupu prací 
I.Přílohy (nepovinné) 
 

XIII.Zadávací lh ůta  
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení o výsledku posouzení a hodnocení nabídek uchazeči, přičemž zadávací 
lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby 
uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. 
Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 60 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán 
min. do konce této zadávací lhůty. 
Uchazeč je povinen v souladu s § 68 zákona do nabídky doložit prohlášení podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem 
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  
 
XIV.Další informace – dotazy, konzultace 
1.  Písemné dotazy 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy pí-
semnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu pověřené osoby Compet Consult 
s.r.o., Ruprechtická  539/19, 460 01 Liberec, telefon, fax: +420 481 030 368, e-mail: com-
petconsult@competconsult.cz. Dotazy musí být doručeny nejpozději 5 dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném ter-
mínu zaslány písemně (e-mailem) vždy všem zájemcům. 
2.  Prohlídka místa plnění 
Organizovanou prohlídku místa plnění zadavatel nepředpokládá, neboť místo je volně pří-
stupné. V případě zájmu je prohlídka možná po předchozí telefonické domluvě s ………. 

Příloha k usnesení č. 173/09



 27 

tel: ………….. , mobil: ………. . Za každého zájemce se prohlídky místa plnění mohou zú-
častnit nejvýše 2 zástupci.  
 
XV.Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

• Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal 
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele 
v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však 
může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel 
podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a 
současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel 
všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými 
dodavateli vyřadí. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 
• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
• Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo 
vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení.  

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
• Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění 
• Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. 

 
XVI.Záv ěrečná ustanovení  

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,  
v platném znění (dále jen zákon)  
• Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení. 
• Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který 
má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého 
porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky 
musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 110 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do 
uzavření smlouvy.    

 
 
 

Za zadavatele: 
  Ing. Jiří Kittner  

primátor města 
 
 
 

Za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností: 
Ing. Martina Bufková Rychecká 

jednatelka firmy Compet Consult s.r.o.  
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Příloha č. 4 – IV etapa a rozdělení do sekcí – stávající stav 
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Příloha č. 5 – Okružní křižovatka Lidl - studie 
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Příloha č. 6 – Okružní křižovatka Lidl – odhad stavebních nákladů 
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Příloha č. 2

Žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu pro 3. kolo roku 2009 za úspěšnou reprezentaci města 
Č. ŽADATEL OCENĚNÝ UMÍSTĚNÍ NÁVRH NA 

DOTACI 
1. AQUA Klub Liberec Schejbal Petr MČR - 1. místo (200PP chlapci E) 2 000 

MČR  - 1.místo (400 PP chlapci E) 2 000 
MČR - 1. místo (hoši E) 2 000 

Hlavatá Martina MČR  - 1.místo (400 PP ženy, kategorie 2 000 

Dušátko Jan MČR - 1. místo  (400 RP muži) 2 000 
MČR  - 1. místo (100 RP muži) 2 000 

tým (Kašpar, Král, Dušátko, 
Konvalinka)

MČR  - 1. místo (4x200 PP muži) 4 000 

tým (Dušátko, Cerman, Kašpar, 
Konvalinka)

MČR - 1.místo (4x 100PP muži) 4 000 

tým (Dušátko, Kašpar, Haburaj, 
Konvalinka)

MČR  - 1. místo (4x100PP muži) 4 000 

tým Potápěčská liga - 3. místo  (družstvo 
žů)

0 

tým Potápěčská liga - 3. místo (liga 
mládeže)

0 

2. Atletický klub AC Slovan 
Liberec

Gábor Lukáš MČR  - 1. místo (vrh koulí na dráze) 2 000 

MČR  - 1. místo (dorost - vrh koulí na 
dráze)

2 000 

Cícha Jan MČR  - 1. místo (víceboj) 2 000 
Krycnarová Veronika MČR  - 1. místo (běh na 60 m) 2 000 

MČR - 1. místo (běh na 150 m) 2 000 
tým (Krycnarová, Procházková, 
Benešová, Chabrová)

MČR  - 1. místo (halová štafeta 4x200 
m)

4 000 

MČR  - 1. místo (dorostenecká štafeta  
4x100 m)

4 000 

3. Gymnastika Liberec Weinhold Petr MČR  - 1. místo 2 000 
4. Markušová Aneta Kumite team junior female ME  -1. místo 3 000 
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Kumite individual junior female ME - 3. místo 3 000 
5. Matějková Tereza Kumite team Juniorky ME - 1. místo 3 000 

Kumite team Juniorky MS - 3. místo 3 000 
Kumite Juniorky 55 kg MS - 3. místo 3 000 

6. Pyrochtová Jitka Pyrochtová Barbora MČR - 1. místo (slalom) 2 000 

MČR - 1. místo (obří slalom) 2 000 
7. Říha Zdeněk Říha Matěj MČR  - 1. místo 2 000 
8. Sport Aerobic Liberec, o.s. Bernátová Kristýna MČR - 2. místo 0 

Procházková Adéla MČR - 1. místo 2 000 
tým (Kočová T., Wernerová K., 
Wernerová N.)

MČR - 1. místo 4 000 

tým (Procházková A., Šoltysová T., 
Králová A.)

MČR - 2. místo 4 000 

tým (Procházková A., Šoltysová T., 
Nedvědová B., Čížková L.)

MČR - 1. místo 4 000 

tým (Fléglová J., Fléglová M., 
Korábová T., Perlerová N., 
Danielková B., Štorková P.)

MČR - 2. místo 4 000 

9. SK JEŠTĚD Křižka Martin MČR  - 1. místo (slalom, obří slalom) 4 000 
MS  - 1.,2.,3. místo (slalom, kombinace, 
super G)

9 000 

10. SK JEŠTĚD Friedrich Tomáš MČR - 1. místo (skoky na lyžích) 2 000 
Dejmková Natálie MČR  - 1. místo (skoky na lyžích 2 000 

11. Sportovní klub stolního 
tenisu

Svatoňová Tereza Modřanská minipálka - 1. místo 0 

Celostátní turnaj Havířov - 2.,3. místo 0 
Celostátní turnaj Hustopeče - 2 x 1. 
místo 

0 

tým (Kopecká B., Svatoňová T.) Heidelberg - 1. místo 0 

Svoboda Michal Krajský přebor - 1. místo 0 
12. Sumó Klub Liberec Šalamounová Hana ME - 5. místo 0 
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MČR - 1.místo (junioři) 2 000 
MČR  - 1. místo (kadeti) 2 000 

Švec Jakub ME -     9. místo 0 
MČR -  1. místo (junioři) 2 000 

Krošlak Kamil MČR  - 1. místo (junioři) 2 000 
Pitrum Marek MČR  - 1.místo (junioři) 2 000 
Kmecová Veronika MČR -  1. místo (junioři) 2 000 

13. Taneční klub Koškovi tým (Kejzar J., Košková B.) MČR -  1. místo (latina, standard, 
kombinace)

12 000 

14. Taneční skupina TAKT tým (Christmas Time) MČR  - 3. místo 4 000 
ME - 3. místo 4 000 

tým (Air Errors) Světový pohár- 1. místo 0 
ME  - 2. místo 4 000 

tým (Lukešová N., Ogurčáková A.) MS - 3. místo 4 000 

tým (Letušky na palubě) MČR - 2. místo 4 000 
tým (Formule 1) MČR - 3. místo 4 000 
tým (Švadlenka) MČR- 3. místo 4 000 
tým (Hokejová sezóna) MČR - 2. místo 4 000 

15. TJ Dukla Liberec Lopota Martin MČR - 1. místo (běh na lyžích -6 km 
klasika)

2 000 

16. TJ Dukla Liberec Brezar Ondřej MČR  - 1. místo (severská kombinace - 
mladší dorost)

2 000 

Rypl Lukáš MČR  - 1.místo (severská kombinace - 
starší dorost)

4 000 

Jančík Lukáš MČR - 1.místo (severská kombinace - 
mladší a starší dorost)

4 000 

17. TJ Dukla Liberec Johnová Patricie MČR  - 1. místo (taekwondo - 
jednotlivci)

2 000 

tým (Johnová Domalíp) MČR  - 1.místo (taekwondo - dvojice 
"aspiranti")

4 000 
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tým (Domalípová, Madr) MČR  - 1. místo (taekwondo - dvojice 
"junioři")

4 000 

tým (Domalíp, Libovický, Hulinský) MČR  - 1. místo (taekwondo - trojice 
"starší žáci")

4 000 

tým (Johnová, Domalípová, Mádr) MČR  - 1. místo (taekwondo - trojice 
"junioři")

4 000 

18. TJ Slavia Liberec - oddíl 
plavání

Drbohlav Daniel MČR  - 2x 1. místo (200 m polohový 
závod

4 000 

MČR - 2.x 1. místo (400 m polohový 
závod)

4 000 

19. TJ Slavia Liberec - oddíl 
dráhových kuželek

Reineltová Anna MČR  - 1. místo 2 000 

Soukup Tomáš MČR  - 1. místo 2 000 
20. TJ Lokomotiva Liberec 1 Jeništa Martin MČR - 1.místo (zápas - junioři do 74 kg) 2 000 
21. TJ Lokomotiva Liberec 1 Frydrychová Zita MČR  - 1.místo (jednotlivci i ženy) 4 000 

Exner Matěj MČR  - 1. místo (junioři) 2 000 
tým (Frychrychová, Opalecká) MČR  - 1. místo (synchron dvojice) 4 000 
tým (Exner, Dufek) MČR  - 1. místo (synchron dvojice) 4 000 
tým (Dolejšová, Patrmanová) MČR  - 1. místo (synchorn dvojice / 

žákyně)
4 000 

22. TJ Lokomotiva Liberec 1 Klemm Romuland MČR  - 1. místo (šerm fleretem) 2 000 
Český pohár - 1. místo (šerm fleretem) 0 

CELKEM 220 000 

ŽÁDOSTI DOŠLÉ PO UZÁVĚRCE 
x VSK Slavia TU Liberec, o.s. Škoda Jakub MČR -  1. místo (orientační běh) 0

MČR -  3. místo (orientační běh) 0
MČR  - 3. místo (MTBO) 0
MČR  - 5. místo (štafeta - lyžařský 
orientační běh) 0

x VSK Slavia TU Liberec, o.s. Šída Martin MČR  - 1. místo (čtyřhra v badmintonu) 0
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Statutární m�sto Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 

 

�.j.: O�/UK4/08 

Rozhodnutí zadavatele o výb�ru nejvhodn�jší nabídky 
v rámci otev�eného zadávacího �ízení na ve�ejnou zakázku 

 

„Zpracování územního plánu Liberec“ 

 

Na základ� doporu�ení hodnotící komise a v souladu s usnesením Rady m�sta  
�. ……….. ze dne ………….., dle § 81 zákona �. 137/2006 Sb.  

v platném zn�ní (dále jen zákon) 

 
r o z h o d u j i  o  v ý b � r u  n e j v h o d n� j š í  n a b í d k y  

 
na výše uvedenou ve�ejnou zakázku, zve�ejn�nou v ISVZ US dne 28.11.2008, pod. ev. �. 60025506. 
 
Nejvhodn�jší nabídku z hlediska hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti p�edložil uchaze�: 

 

SAUL spol. s r.o.  

s nabídkovou cenou: 18 993 590,- K� v�. DPH 
 

Jako kritérium hodnocení pro tuto ve�ejnou zakázku stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabí-
dek, hodnocenou podle t�chto díl�ích kritérií: 

3. Výše nabídkové ceny v�. DPH (váha 70%) 
4. Lh�ty pln�ní jednotlivých etap (váha 30%) 

 
Výsledek hodnocení v�etn� od�vodn�ní:  

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto zadávacího �ízení zbyla po posouzení nabídek z hlediska spln�ní 
kvalifikace a zadávacích podmínek pouze jedna nabídka, a to nabídka uchaze�e SAUL spol. s r.o., 
nebylo v souladu s § 79 odst. 6 hodnocení nabídek provedeno. P�edložená nabídka byla pouze po-
souzena z hlediska ekonomické výhodnosti. P�i tomto posouzení bylo zkonstatováno, že výše nabíd-
kové ceny odpovídá p�edpokládané hodnot� zakázky. Lh�ty pln�ní jednotlivých etap uchaze� nabídl 
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oproti požadavk�m zadavatele kratší v �ádu jednoho až deseti týdn� (v závislosti na každé jednotlivé 
etap�). 
Nabídka tohoto uchaze�e vyhov�la veškerým požadavk�m zadavatele a je pro zadavatele akceptova-
telná. 
 
Po�adí uchaze�� 

1. SAUL spol. s r.o., I�: 43224229 

 se sídlem: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4  
 s nabídkovou cenou: 18 993 590,- K� v�. DPH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uchaze�i vylou�ení z ú�asti v zadávacím �ízení 

Urbanistické st�edisko Brno, spol. s r.o., I�: 18824463 

se sídlem: P�íkop 8, 602 00 Brno  

DHV CR, spol. s r.o., I�: 45797170 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
 

V Liberci dne ………………         
           

 
Za zadavatele:……………………………. 

Ing. Ji�í Kittner, 
primátor Statutárního m�sta Liberec 
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Statutární m�sto Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 

 

        �.j.: O�/UK4/08 

Rozhodnutí zadavatele o vylou�ení uchaze�e 

z ú�asti v otev�eném zadávacím �ízení na ve�ejnou zakázku 
 

„Zpracování územního plánu Liberec“ 
 

Na základ� doporu�ení hodnotící komise a v souladu s ustanovením 
§ 60 v návaznosti na § 76 odst. 6 zákona �. 137/2006 Sb. v platném zn�ní (dále jen zákon) a  usne-

sením Rady m�sta �. ………….. ze dne …………. 
  

 

v y l u � u j i   u c h a z e � e 

 
Urbanistické st�edisko Brno, spol. s r.o. 

I�: 18824463 

se sídlem: P�íkop 8, 602 00 Brno 

 
z další ú�asti otev�eném zadávacím �ízení na výše uvedenou ve�ejnou zakázku, 

zve�ejn�nou v ISVZ US dne 28.11.2008 pod ev. �. 60025506. 
 
D�vod vylou�ení:   
D�vodem pro vylou�ení uchaze�e bylo neprokázání spln�ní základních kvalifika�ních p�edpoklad� dle 
§ 53 odst. 1 písm. f) a h) zákona, neprokázání spln�ní profesního kvalifika�ního p�edpokladu dle § 54 
písm. d) zákona, neprokázání spln�ní ekonomického a finan�ního kvalifika�ního p�edpokladu dle § 55 
odst. 1 písm. c) zákona, technického kvalifika�ního p�edpokladu dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona a 
nespln�ní zadávacích podmínek definovaných v �l. X zadávací dokumentace. 
 

Uchaze� neprokázal spln�ní základních kvalifika�ních p�edpoklad� dle § 53 odst. 1 písm. f) a h) 
zákona, nebo� v rámci prokázání jejich spln�ní v nabídce p�edložil pouze �estné prohlášení. 
Dle ustanovení § 53 odst. 2 písm. b) a c) zákona se tyto základní kvalifika�ní p�edpoklady u nadlimitní 
ve�ejné zakázky prokazují potvrzením p�íslušných ú�ad� �i institucí a z tohoto d�vodu není prokázání 
formou �estného prohlášení dosta�ující. 
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V rámci prokázání profesních kvalifika�ních p�edpoklad� dle § 54 písm. d) zákona zadavatel po-
žadoval p�edložení doklad� osv�d�ujících odbornou zp�sobilost odpov�dných osob dodavatele. U 
osob, prost�ednictvím kterých uchaze� prokazoval tuto �ást kvalifikace m�l zárove� formou prohlášení 
uvést, zda se jedná o osoby v zam�stnaneckém pom�ru k uchaze�i nebo o subdodavatele. Žádné 
takové prohlášení však sou�ástí nabídky nebylo. U n�kterých z osob, jejichž prost�ednictvím byla od-
borná zp�sobilost prokázána, vyplynul jejich vztah k uchaze�i z kontextu nabídky, resp. z dalších do-
klad� prokazujících spln�ní kvalifikace. Pro prokázání odborné zp�sobilosti k projektování územních 
systém� ekologické stability byla p�edložena autorizace pro Mgr. Martina Novotného, jehož vztah 
k uchaze�i však z nabídky z�ejmý není. 

V nepovinné p�íloze nabídky „Reference o práci firmy“ je Mgr. Novotný sice uveden v rámci profesního 
zastoupení firmy, nicmén� tento údaj nemá charakter „prohlášení“ a zárove� z tohoto dokladu není 
nade vší pochybnost z�ejmé, zda je Mgr. Novotný skute�n� zam�stnancem uchaze�e.  

Pro prokázání ekonomického a finan�ního kvalifika�ního p�edpokladu dle § 55 odst. 1 písm. c) 
zákona zadavatel požadoval p�edložení údaj� o celkovém ro�ním obratu a obratu dosaženém za 
obdobné služby v oblasti projektování a územního plánování za p�edcházející 3 ú�etní období. Pod-
mínkou pro spln�ní tohoto p�edpokladu byl sou�et obrat� z obdobných služeb za sledovaná ú�etní 
období min. 20 mil. K�. 

Uchaze� v rámci prokázání tohoto p�edpokladu v nabídce uvedl pouze údaje o celkovém obchodním 
obratu firmy, nikoliv též údaje o obratu dosaženém za obdobné služby. Vzhledem k tomu, že ve výpisu 
z obchodního rejst�íku uchaze�e jsou v rámci p�edm�tu podnikání uvedeny další �innosti, které ne-
souvisí s p�edm�tem zakázky, není z�ejmé, jaký obchodní obrat dosáhl z obdobných služeb a zda 
tedy uchaze� skute�n� spl�uje podmínku zadavatele na výši obratu z obdobných služeb. 

 

V rámci prokázání technického kvalifika�ního p�edpokladu dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona za-
davatel požadoval, aby uchaze� p�eložil osv�d�ení o vzd�lání a profesní kvalifikaci osob, které jsou 
zodpov�dné za pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky. Úrove� požadované kvalifikace m�l uchaze� proká-
zat u každé osoby realiza�ního týmu doklady o dosaženém vzd�lání (diplom apod.) a profesním živo-
topisem. Vzhledem k tomu, že uchaze� tyto doklady v nabídce nep�edložil, spln�ní tohoto kvalifika�ní-
ho p�edpokladu neprokázal. 

 

Uchaze� dále nesplnil zadávací, resp. obchodní podmínky zadavatele, nebo� jím p�edložený návrh 
smlouvy neobsahoval n�která závazná smluvní ustanovení, vymezená zadavatelem v �l. X zadávací 
dokumentace (Obchodní podmínky), nebo tato smluvní ustanovení byla neúplná. 

Jedná se zjm. o vymezení p�edm�tu pln�ní (kdy nabídka navíc v�bec neobsahovala závaznou p�ílohu 
�. 1 smlouvy – Podrobné vymezení p�edm�tu zakázky), dále o kvalitativní parametry jednotlivých vý-
stup� a vymezení podklad� p�edaných zadavatelem.  

Další nedostatky byly shledány v p�ípad� ustanovení o cenových ujednáních a podmínkách p�ekro�e-
ní nabídkové ceny, odpov�dnosti za škody a pojišt�ní a smluvních pokutách. 

 
 
Z výše uvedených d�vod� zadavatel vylu�uje uchaze�e z další ú�asti v tomto zadávacím �ízení. 
 
 
 
V Liberci dne …………………  

 
 
 

Za zadavatele:……………………………. 

Ing. Ji�í Kittner, 
primátor Statutárního m�sta Liberec 
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Statutární m�sto Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 

 

        �.j.: O�/UK4/08 

Rozhodnutí zadavatele o vylou�ení uchaze�e 

z ú�asti otev�eném zadávacím �ízení na ve�ejnou zakázku 
 

„Zpracování územního plánu Liberec“ 
 

Na základ� doporu�ení hodnotící komise a v souladu s ustanovením 
§ 60 v návaznosti na § 76 odst. 6 zákona �. 137/2006 Sb. v platném zn�ní (dále jen zákon) a  usne-

sením Rady m�sta �. ………….. ze dne …………. 
  

 

v y l u � u j i   u c h a z e � e 

 
DHV CR, spol. s r.o. 

I�: 45797170 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

 
z další ú�asti otev�eném zadávacím �ízení na výše uvedenou ve�ejnou zakázku,  

zve�ejn�nou v ISVZ US dne 28.11.2008 pod ev. �. 60025506. 
 
D�vod vylou�ení:   
D�vodem pro vylou�ení uchaze�e bylo neprokázání spln�ní technického kvalifika�ního p�edpokladu 
dle § 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona a nespln�ní zadávacích podmínek definovaných v �l. VIII zadá-
vací dokumentace. 

 

V rámci prokázání technického kvalifika�ního p�edpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona za-
davatel požadoval, aby uchaze� p�eložil seznam a osv�d�ení od objednatel� o významných obdob-
ných službách zrealizovaných uchaze�em v posledních 3 letech. Pro spln�ní tohoto p�edpokladu za-
davatel požadoval, aby uchaze� �ádn� zrealizoval (dokon�il) alespo� 1 územní plán nebo pr�zkumy a 
rozbory pro m�sto nad 50 000 obyvatel a alespo� 2 územní plány obce nebo m�sta nad 5 000 obyva-
tel. 

Pro prokázání tohoto p�edpokladu uchaze� doložil výše uvedeným zp�sobem 6 služeb realizovaných 
vlastními kapacitami, avšak ani u jedné z t�chto zakázek se nejednalo o pr�zkumy a rozbory, nebo o  
územní plány pro m�sta �i obce, tedy o obdobné zakázky definované zadavatelem. 
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Uchaze� tento kvalifika�ní p�edpoklad v nabídce doložil též �áste�n� prost�ednictvím t�etích osob 
(subdodavatel�), a to prost�ednictvím spole�nosti IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. a spole�nosti S.P.S., 
ARCHITEKTI, s.r.o.. 
V p�ípad� prokazování kvalifikace prost�ednictvím subdodavatele, musí uchaze� dle § 51 odst. 4 zá-
kona p�edložit smlouvu uzav�enou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí pln�ní ur�eného k pln�ní p�íslušné �ásti ve�ejné zakázky �i k poskytnutí v�cí �i práv, 
s nimiž bude dodavatel oprávn�n disponovat v rámci pln�ní ve�ejné zakázky, a to alespo� v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokazuje spln�ní kvalifikace. 
V p�ípad� spole�nosti IVAN PLICKA STUIO s.r.o. uchaze� v nabídce požadovanou subdodavatelskou 
smlouvu doložil, nicmén� v seznamu subdodavatel� uvedl, že se tato spole�nost bude podílet na rea-
lizaci zakázky pouze ze 3%. V p�ípad� spole�nosti S.P.S., ARCHITEKTI, s.r.o. uchaze� v nabídce 
subdodavatelskou smlouvu nedoložil v�bec a zárove� tuto spole�nost neuvedl ani v seznamu subdo-
davatel�. 

Smyslem prokazování technického kvalifika�ního p�edpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona je 
prokázání zkušenosti s obdobnými zakázkami u budoucího poskytovatele služby. Z údaj� a dokumen-
t� dostupných v nabídce nevyplývá, že se spole�nost S.P.S., ARCHITEKTI, s.r.o. bude  podílet na 
realizaci této zakázky, v p�ípad� spole�nosti IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. je podíl na realizaci této 
zakázky pouhá 3%, což je zjevný nepom�r k rozsahu, v jakém uchaze� pomocí tohoto subdodavatele 
prokazuje spln�ní této �ásti kvalifikace.  
Vzhledem ke všem výše uvedeným skute�nostem považuje zadavatel prokázání obdobných zakázek 
tímto zp�sobem za nep�ijatelné, nebo� odporuje smyslu zákona. Z uvedených d�vod� zadavatel pro-
kázání této �ásti kvalifikace prost�ednictvím výše uvedených subdodavatel� neuznal. 

V rámci prokázání tohoto kvalifika�ního p�edpokladu uchaze� též v nabídce doložil osv�d�ení Útvaru 
koncepce a rozvoje m�sta Plzn�, p.o. vystavené pro osobu RNDr. Milana Svobody, prokuristy ucha-
ze�e. 
Z tohoto osv�d�ení vyplývá, že RNDr. Svoboda p�sobil jako vedoucí autorského kolektivu zpracovate-
le Územního plánu m�sta Plzn�, kdy se aktivn� podílel na zpracování a systematické aktualizaci toho-
to územního plánu. P�i ov��ování této reference z ve�ejn� dostupných zdroj� bylo zjišt�no, že RNDr. 
Svoboda byl do �ervna roku 2007 zam�stnancem a �editelem Útvaru koncepce a rozvoje m�sta Plzn�, 
p.o. (ÚKRMP).  
 
S ohledem na výše uvedené je t�eba i v tomto p�ípad� zd�raznit, že zkušenost s realizací obdobných 
zakázek dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona musí prokázat uchaze�, tedy spole�nost, která bude danou 
službu poskytovat, nikoliv jeden její zam�stnanec.  
Osv�d�ení, že se zam�stnanec uchaze�e v minulosti podílel na zpracování obdobné služby jako za-
m�stnanec jiné spole�nosti, není dostate�ným dokladem k prokázání zkušenosti s realizací obdob-
ných zakázek uchaze�e, tedy celého jeho realiza�ního týmu.  Z tohoto d�vodu zadavatel ani v tomto 
p�ípad� prokázání kvalifika�ního p�edpokladu neuznal. 

 

 

Pro prokázání technického kvalifika�ního p�edpokladu dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona zadavatel 
požadoval, aby uchaze� p�eložil osv�d�ení o vzd�lání a profesní kvalifikaci osob, které jsou zodpo-
v�dné za pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky. Úrove� požadované kvalifikace m�l uchaze� prokázat u 
každé osoby realiza�ního týmu doklady o dosaženém vzd�lání (diplom apod.) a profesním životopi-
sem. 

Vzhledem k tomu, že uchaze� v rámci prokázání tohoto kvalifika�ního p�edpokladu v nabídce nep�ed-
ložil životopis pro pozici specialista dopravy, Ing. Václava Starého, není z�ejmé, zda tato osoba spl�u-
je požadavky na profesní kvalifikaci stanovenou zadavatelem. 

 

 
Uchaze� dále nesplnil zadávací podmínku definovanou v �l. VIII odst. 3 zadávací dokumentace, 
kdy zadavatel požadoval, aby nabídková cena byla zpracována v �len�ní dle p�ílohy �. 2 zadávací 
dokumentace - formou ocen�ní jednotlivých etap i jejich jednotlivých �ástí. 

Vzhledem k tomu, že uchaze� v nabídce p�edložil pouze ocen�ný formulá� pro zpracování cenové 
nabídky po etapách a nikoliv též ocen�nou p�ílohu tohoto formulá�e (ceny za jednotlivé �ásti I. etapy), 
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není z�ejmé, zda byla jeho nabídková cena stanovena v souladu s požadavky zadavatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci a zda je cena I. etapy porovnatelná s nabídkami ostatních uchaze��. Ucha-
ze� tedy nesplnil tuto zadávací podmínku zadavatele v plném rozsahu. 
 
 
Z výše uvedených d�vod� zadavatel vylu�uje uchaze�e z další ú�asti v tomto zadávacím �ízení. 
 
 
V Liberci dne …………………  

 
Za zadavatele:……………………………. 

Ing. Ji�í Kittner, 
primátor Statutárního m�sta Liberec 

 

 

Příloha k usnesení č. 192/09


