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Zpráva o pr�b�hu po�izování 21. zm�ny územního plánu m�sta 
Liberec 

 
 

Zastupitelstvo m�sta Liberec svým usnesením �. 241/05 ze dne 15. 12. 2005 rozhodlo 
o po�ízení 21. zm�ny závazné �ásti územního plánu m�sta Liberec (dále jen „21. zm�na“).  

Na základ� rozhodnutí zastupitelstva m�sta a dodate�ných pr�zkum� byl v listopadu 
roku 2007 ve spolupráci s ur�eným zastupitelem zpracován návrh zadání 21. zm�ny. Návrh 
zadání 21. zm�ny byl v prosinci roku 2007 v souladu s § 47 stavebního zákona projednán.  

Po projednání návrhu zadání 21. zm�ny byl tento návrh zadání upraven a usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �. 63/08 ze dne 27. 3. 2008 bylo schváleno zadání 21. zm�ny. 

Po schválení zadání byl v �ervenci roku 2008 zpracován návrh 21. zm�ny územního 
plánu m�sta Liberec projektantem. O návrhu 21. zm�ny se konalo dle § 50 stavebního zákona 
spole�né jednání dne 2. 9. 2008. Po spole�ném jednání uplatnily dot�ené orgány k návrhu 21. 
zm�ny svá stanoviska.  

Na základ� stanovisek probíhala jednání mezi po�izovatelem a dot�enými orgány o 
úprav� návrhu 21. zm�ny. 

Na základ� jednání a dohod byl návrh 21. zm�ny upraven projektantem a v sou�asné 
dob� se p�ipravuje p�edložení návrhu 21. zm�ny Krajskému ú�adu Libereckého kraje k jeho 
posouzení dle § 51 stavebního zákona.   

Po posouzení bude zahájeno �ízení o návrhu 21. zm�ny územního plánu a vyhlášeno 
ve�ejné projednání o návrhu 21. zm�ny dle § 52 stavebního zákona. Po p�ípadných úpravách a 
p�ezkoumání návrhu bude p�edložen návrh na vydání 21. zm�ny do projednání v rad� a zastu-
pitelstvu m�sta. P�i ve�ejném projednání mohou být uplatn�ny námitky a p�ipomínky. Dojde-
li na základ� ve�ejného projednání k podstatné úprav� návrhu, posoudí se p�im��en� podle § 
50 stavebního zákona a koná se opakované ve�ejné projednání. Z t�chto d�vod� nelze p�esn� 
ur�it termín vydání 21. zm�ny.  
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Zpráva o pr�b�hu po�izování 29. zm�ny územního plánu m�sta 
Liberec 

 
 

Zastupitelstvo m�sta Liberec svým usnesením �. 130/06 ze dne 29. 6. 2006 rozhodlo o 
po�ízení 29. zm�ny závazné �ásti územního plánu m�sta Liberec (dále jen „29. zm�na“).  

Na základ� rozhodnutí zastupitelstva m�sta a dodate�ných pr�zkum� byl v listopadu 
roku 2007 ve spolupráci s ur�eným zastupitelem zpracován návrh zadání 29. zm�ny. Návrh 
zadání 29. zm�ny byl v prosinci roku 2007 v souladu s § 47 stavebního zákona projednán.  

Po projednání návrhu zadání 29. zm�ny byl tento návrh zadání upraven a usnesením 
Zastupitelstva m�sta Liberec �. 86/08 ze dne 24. 4. 2008 bylo schváleno zadání 29. zm�ny. 

Po schválení zadání byl v srpnu roku 2008 zpracován návrh 29. zm�ny územního plá-
nu m�sta Liberec projektantem. O návrhu 29. zm�ny se konalo dle § 50 stavebního zákona 
spole�né jednání dne 16. 10. 2008. Po spole�ném jednání uplatnily dot�ené orgány k návrhu 
29. zm�ny svá stanoviska.  

Na základ� stanovisek probíhala jednání mezi po�izovatelem a dot�enými orgány o 
úprav� návrhu 29. zm�ny. 

Na základ� jednání a dohod byl návrh 29. zm�ny upraven projektantem a p�edložen k 
posouzení Krajskému ú�adu Libereckého kraje k jeho posouzení dle § 51 stavebního zákona.   

Po posouzení návrhu 29. zm�ny územního plánu bylo vyhlášeno ve�ejné projednání o 
návrhu 29. zm�ny dle § 52 stavebního zákona na 3. 6. 2009. Po p�ípadných úpravách a p�e-
zkoumání návrhu bude p�edložen návrh na vydání 29. zm�ny do projednání v rad� a zastupi-
telstvu m�sta. P�i ve�ejném projednání mohou být uplatn�ny námitky a p�ipomínky. Dojde-li 
na základ� ve�ejného projednání k podstatné úprav� návrhu, posoudí se p�im��en� podle § 50 
stavebního zákona a koná se opakované ve�ejné projednání. Z tohoto d�vodu nelze p�esn� 
ur�it termín vydání 29. zm�ny.  
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Důvodová zpráva 
 
Zajištěním externího zpracovatele na odborné a organizační zajištění zadávání veřej-
ných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady 
se stanou náklady na tyto služby způsobilými, tedy hrazenými se spoluúčastí z roz-
počtu konkrétního projektu. V příloze jsou návrhy zadávací dokumentace a mandátní 
smlouvy na tyto služby.  

Návrh členů komise pro otevírání obálek 

Bc.Jiří Pilný, Veronika.Fialová, Markéta Dörflerová, DiS   

Náhradníci  

Ing. Eva Korseltová, Ing. Šárka Kneblová, Mgr. Jan Audy 

Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení: 

Ing. Ondřej Červinka, Milan Šír, Bc.Jiří.Pilný, Veronika.Fialová, Markéta Dörflerová, DiS   

Náhradníci 

JUDr.Marek Řeháček, Ing.František Hruša, Ing. Eva Korseltová, Ing. Šárka Kneblová, 
Mgr.J.Audy 

  
Návrh seznamu poptaných firem  

1. Compet Consult s.r.o. 

Ruprechtická 539/19, 460 01 Liberec 

IČ: 26502402 

2. Havel & Holásek s.r.o. 

Týn 1049/3,  110 000 Praha 1 

IČ: 36 85 65 84 

3. MT Legal s.r.o. 

Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1 

IČ: 28305043 

4. CPS consulting, s.r.o. 

Havanská 194/22 

170 00 Praha 7 – Bubeneč 

IČ: 27391566 

5. PFI s.r.o. 

Prvního pluku 206/7 

186 00 Praha 8 – Karlín 

IČ: 27208389 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) 

 
 

pro podlimitní veřejnou zakázku  
na uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb: 

 
 

Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v 
rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové 

sady" 
 
 

Zadavatel veřejné zakázky 

 

 
 

 
STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města 

 
 
 
 

 
 
            
       

  
 
 
 
 
 
 

Duben  2009 
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Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) 

 
I.      Základní údaje o zadavateli 
II.       Předmět veřejné zakázky 
III.       Místo plnění veřejné zakázky 
IV.      Doba plnění veřejné zakázky 
V.      Požadavky na prokázání kvalifikace  
VI.       Způsob zpracování nabídkové ceny      
VII.       Obchodní podmínky 
VIII.       Způsob hodnocení nabídek 
IX.      Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami 
X.      Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek 
XI.      Zadávací lhůta 
XII.       Další informace – dotazy 
XIII.       Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 
XIV.       Závěrečná ustanovení 

 

 

Přílohy:  

č. 1 Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny 

č. 2  Ceník doplňkových služeb 

č. 3 Závazný text rámcové smlouvy 

č. 4 Vzor titulního listu nabídky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preambule 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako 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). 
 

Příloha k usnesení č. 229/09



 

  - 3 - 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI  
 
Název zadavatele:  STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC   
Sídlo:    nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ:   00262978 
DIČ:   CZ00262978 
tel:   +420 485 243 111 
   
Kontaktní osoby zadavatele: 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky a osobou 
odpovědnou za zadání veřejné zakázky je Bc. Jiří Pilný, pověřený zastupováním funkce 
vedoucího odboru Koordinátor dotací EU, e-mail: pilny.jiri@magistrat.liberec.cz, 
tel.: +420  485  243 188. 
 
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech zadávacího řízení je Markéta Dörflerová, odbor 
právní a veřejných zakázek, e-mail: dorflerova.marketa@magistrat.liberec.cz, 
tel.: +420  485  243 499.  
 
 

II.  PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
A. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 
upravujících zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu 
soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013 
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy, jejímž předmětem je odborné 
a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města (dále jen IPRM) Liberec - zóna „Lidové sady“.  
 
Předmětem rámcové smlouvy je komplexní zajištění zadavatelských činností v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisů, 
v platném znění  (dále jen „zákon“) a v souladu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 
upravujících zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu 
soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013, a to pro veřejné zakázky týkající se 
tzv. tvrdých (investičních) projektů, které se budou realizovat v období 2009-2015 a 
jejichž seznam je uveden v rámci Formuláře pro kalkulaci nabídkové ceny (příloha č. 1 
ZD). Na úrovni jednotlivého projektu se předpokládá zadání 6 veřejných zakázek (VZ), a 
to:  
 

1 VZ na zpracovatele žádosti  
2 VZ na administrátora EU projektu (A) 
3 VZ na zpracovatele technické zadávací dokumentace (projektové práce) (PD) 
4 VZ na dodavatele stavby/služby 
5 VZ na technický dozor investora 
6 VZ na zpracovatele publicity 
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Jednotlivé VZ budou zadávané především v otevřeném nebo zjednodušeném podlimitním 
řízení, případně v poptávkovém řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu.  
 
V rámci administrativního řízení realizace IPRM zadavatel dále předpokládá zadání 
veřejných zakázek na zajištění služeb PR a publicity, technický dozor investora a případné 
další zakázky malého rozsahu na poradenské, právní, technické služby.  
Zadavatel je však oprávněn v rámci rámcové smlouvy požadovat provedení i jiných druhů 
zadávacích řízení, pokud to s ohledem na typ veřejné zakázky či předchozí průběh 
zadávacího řízení bude považovat za vhodné.  
 
Předmětem rámcové smlouvy je rovněž poskytování poradenské činnosti k zákonu o 
veřejných zakázkách a zpracování návrhů stanovisek k námitkám či návrhům na 
přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu.  
Formulář pro ocenění těchto doplňkových služeb je uveden v příloze č. 2 této ZD.  
 
Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem, vybraným podle dále uvedených 
kritérií na dobu 48 měsíců ode dne jejího uzavření. Na základě této rámcové smlouvy 
bude následně vybraný dodavatel písemně vyzván k poskytnutí konkrétního plnění. 
Písemná výzva bude mít podobu objednávky na realizaci zadávacího řízení pro konkrétní 
veřejnou zakázku, jejíž přijetí dodavatel písemně potvrdí. Potvrzení objednávky 
předložené ze strany zadavatele dodavatelem bude považováno za přijetí návrhu smlouvy.  

 
B.  PODROBNÉ VYMEZENÍ ROZSAHU POPTÁVANÝCH SLUŽEB  
 

Komplexním zajištěním zadavatelských činností se v rámci jednotlivých typů zadávacích 
řízení rozumí zejména:   

 
B.1. U veřejných zakázek zadávaných v rámci otevřeného zadávacího řízení (OŘ):  
 
� spolupráce se zadavatelem  při stanovení základních podmínek pro zadání veřejné 

zakázky, návrh  kvalifikačních a hodnotících kritérií, výše jistoty, lhůty apod. 
� spolupráce při zpracování zadávací dokumentace – podmínky zadávacího řízení a 

obchodní podmínky, podmínky pro zpracování nabídkové ceny  apod.  
� zpracování a uveřejnění oznámení zadávacího řízení v souladu se zákonem 
� příjem přihlášek zájemců, reprodukce a vydávání zadávací dokumentace 
� konzultační a poradenská činnost v průběhu lhůty pro podání nabídek, zaslání 

odpovědí na příp. dotazy zájemců  
� příprava podkladů pro jmenování členů komise pro otevírání obálek a členů hodnotící 

komise – zajištění pozvánek 
� příprava podkladů pro příjem nabídek a otevírání obálek - koordinace 
� účast v  komisi při otevírání obálek, zpracování protokolu o otevírání obálek 
� příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účasti 

v řízení – po otevírání obálek 
� odeslání oznámení o vyloučení příslušnému uchazeči  
� posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek zadání (kvalifikace + zadávací 

podmínky) - příprava podkladů  pro hodnotící komisi 
� účast při jednáních hodnotící komise – člen či tajemník komise 
� zpracování podrobného protokolu z jednání komise  
� zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek   
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účasti 
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v řízení – po posouzení nabídek  
� odeslání oznámení o vyloučení příslušnému uchazeči 
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky včetně 

odůvodnění a vyhodnocení pořadí ostatních uchazečů 
� zaslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky příslušným uchazečům 
� spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
� zpracování oznámení o uzavření smlouvy 
� příprava podkladů pro uvolňování jistot (pokud budou vyžadovány) 
� zpracování a uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem 
� zpracování písemné zprávy zadavatele (nadlimitní VZ)    
� zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání zadavateli   

 
B.2. U podlimitních veřejných zakázek zadávaných v rámci zjednodušeného podlimitního  
řízení: 
 

� spolupráce se zadavatelem  při stanovení základních podmínek pro zadání veřejné 
zakázky, návrh  kvalifikačních a hodnotících kritérií, výše jistoty, lhůty apod. 

� spolupráce při zpracování zadávací dokumentace – podmínky zadávacího řízení a 
obchodní podmínky, podmínky pro zpracování nabídkové ceny  apod.  

� zpracování a odeslání výzvy k podání nabídky dle § 38 zákona 
� příjem přihlášek zájemců, reprodukce a vydávání zadávací dokumentace 
� konzultační a poradenská činnost v průběhu lhůty pro podání nabídek, zaslání 

odpovědí na příp. dotazy zájemců  
� příprava podkladů pro jmenování členů komise pro otevírání obálek a členů hodnotící 

komise – zajištění pozvánek 
� příprava podkladů pro příjem nabídek a otevírání obálek – koordinace 
� účast v  komisi při otevírání obálek, zpracování protokolu o otevírání obálek 
� příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účasti 

v řízení – po otevírání obálek 
� odeslání oznámení o vyloučení příslušnému uchazeči  
� posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek zadání (kvalifikace + zadávací 

podmínky) - příprava podkladů  pro hodnotící komisi 
� účast při jednáních hodnotící komise – člen či tajemník komise 
� zpracování podrobného protokolu z jednání komise  
� zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek   
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účasti 

v řízení – po posouzení nabídek  
� odeslání oznámení o vyloučení příslušnému uchazeči 
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky včetně 

odůvodnění a vyhodnocení pořadí ostatních uchazečů 
� zaslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky příslušným uchazečům 
� spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
� zpracování oznámení o uzavření smlouvy 
� příprava podkladů pro uvolňování jistot (pokud budou vyžadovány) 
� zpracování a uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem 
� zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání zadavateli   

 
B.3. U zakázek malého rozsahu zadávaných v rámci poptávkového řízení: 
 

� spolupráce se zadavatelem  při stanovení základních podmínek pro zadání veřejné 
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zakázky, návrh  kvalifikačních a hodnotících kritérií, výše jistoty, lhůty apod. 
� spolupráce při zpracování zadávací dokumentace – podmínky poptávkového řízení a 

obchodní podmínky, podmínky pro zpracování nabídkové ceny  apod.  
� zpracování a odeslání výzvy k podání nabídky  
� konzultační a poradenská činnost v průběhu lhůty pro podání nabídek, zaslání 

odpovědí na příp. dotazy zájemců  
� příprava podkladů pro jmenování členů komise – zajištění pozvánek 
� příjem nabídek a zajištění otevírání obálek  
� účast v  komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 
� posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek zadání (kvalifikace + zadávací 

podmínky) - příprava podkladů   
� zpracování protokolu z jednání komise  
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výsledcích poptávkového řízení  
� odeslání oznámení o výsledcích příslušným uchazečům  
� spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
� příprava podkladů pro uvolňování jistot (pokud budou vyžadovány) 
� zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání zadavateli   

 
C.ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY   

 
o V rámci plnění zakázky bude vybraný uchazeč zajišťovat komplexní výkon zadavatelské 
činnosti bez rozhodovacího oprávnění, které vždy přísluší zadavateli. 

o Uveřejnění oznámení a výsledků zadávacích řízení, písemný, telefonický i osobní styk se 
zájemci a další potřebné úkony zajistí vybraný dodavatel na vlastní náklady na základě 
plné moci, která bude zadavatelem k výkonu požadovaných úkonů poskytnuta.  

o Komunikace se zadavatelem bude probíhat v max. možné míře osobně, případně 
telefonicky či e-mailem.  

o Nabídky budou podávány do sídla zadavatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
o Jednání komisí bude probíhat v sídle zadavatele v Liberci, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.   
o Zpracování technické části zadávací dokumentace - technické specifikace (u stavebních 

zakázek projektová dokumentace stavby a výkaz výměr), není předmětem plnění této 
veřejné zakázky. Tato část zadávací dokumentace bude vybranému dodavateli poskytnuta 
jako součást podkladů pro přípravu zadávacího řízení. V rámci plnění zakázky však bude 
požadováno, aby poskytnuté podklady vybraný dodavatel posoudil z hlediska úplnosti a 
příp. si vyžádal takové doplnění, aby byly zajištěny transparentní podmínky pro zadání 
veřejné zakázky a soulad se zákonem. 

o V rámci plnění zakázky požaduje zadavatel rovněž poskytování poradenské činnosti 
k zadávaným zakázkám.  

 
D) Zatřídění předmětu zakázky dle CPV a předpokládaná hodnota předmětu VZ  
 
Obchodní a podnikové poradenství - kód CPV: 79410000 - 1 
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 3,5 mil. Kč bez DPH (cena za 4 roky 
plnění). 
 
 

III.  M ÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
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Místem pro plnění veřejné zakázky je město Liberec. 
 

IV.  DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let.  
Zahájení plnění předpokládá zadavatel neprodleně po uzavření rámcové smlouvy, 
předpoklad 05/2009. 
 
 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  
 
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto 
zjednodušeného podlimitního řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý dodavatel 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 odst. 2 zákona, a to čestným prohlášením.     
 
2. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  
V souladu s § 54 písm. a) a b) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady 
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 apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.  

 
3. EKONOMICKÉ A FINAN ČNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  
Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
v souladu § 55 odst. 1 písm. a) zákona v následujícím rozsahu: 
 

3.1 Zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky pojistné krytí  profesní 
odpovědnosti (za škody způsobené dodavatelem při výkonu poradenské činnosti) 
min. ve výši 10 mil. Kč. K prokázání tohoto předpokladu předloží dodavatel platnou 
pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění profesní 
odpovědnosti. Z předložených dokladů musí být splnění výše uvedených podmínek 
patrné.  

3.2 Dodavatel předloží údaje obratu dosaženém z obdobných služeb za předcházející 3 
účetní období. Za obdobné služby se v tomto případě považují poradenské, právní a 
organizační služby při zadávání veřejných zakázek a výkonu zadavatelských činností.  
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 obrat z obdobných služeb v součtu za poslední 3 účetní období, případně 
za všechna pozdější účetní období od vzniku dodavatele nebo zahájení příslušné 
činnosti, min. 10 mil. Kč.  
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4. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY   
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu § 56 odst. 2 
písm. a) zákona v následujícím rozsahu: 
 
4.1. Dodavatel předloží seznam významných obdobných služeb zrealizovaných 

dodavatelem v posledních 3 letech. Za obdobné služby se v tomto případě považuje 
komplexní výkon zadavatelských činností při zadávání veřejných zakázek.  
V seznamu bude uveden název zadávané veřejné zakázky, typ zadávacího řízení, 
finanční objem zadávané zakázky, doba plnění a název a kontakt na objednatele,  
v případě, že zadávací řízení bylo přezkoumáváno ÚOHS, též informaci o výsledku 
tohoto přezkoumání. Přílohou seznamu musí být: 

a. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytnuty veřejnému zadavateli, nebo 

b. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

c. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než 
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této 
osoby získat z důvodu spočívající na její straně. 

 
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který doloží seznam alespoň 30 úspěšně 
zadaných veřejných zakázek v posledních třech letech, z nichž min. 10 bylo 
realizováno formou otevřeného nebo užšího zadávacího řízení. Přílohou seznamu 
musí být osvědčení od zadavatelů (objednatelů) pro min. 10 uvedených obdobných 
zakázek. Za úspěšně zadané veřejné zakázky se považují zakázky zadané v zadávacím 
řízení, které nebylo napadeno rozhodnutím ÚOHS (nebylo shledáno porušení zákona). 

 
 
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 jinak. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich 
úředně ověřený 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 
rozsahu. 

5.4. Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění 
základních 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.   
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5.6. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn 
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž 
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části 
veřejné 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 
podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního 
kvalifikačního předpokladu 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 příslušný 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 celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z 
dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s 
poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění 
bude fakticky poskytovat 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 
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen 
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, 
jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydliště zahraničního dodavatele stanoven, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním 
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace 
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo 
místem trvalého pobytu na území České republiky.  

5.10. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo který uvede 
neúplné či nepravdivé informace musí být podle § 60 zákona z účasti v zadávacím 
řízení vyloučen.  
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VI.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  
 
1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky 

v souladu s  touto ZD, a to jako celkovou cenu v českých korunách za celou dobu trvání 
rámcové smlouvy. Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, 
samostatně bude vyčísleno DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena 
včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, překročitelná 
pouze za podmínek uvedených v odst. 5. tohoto článku ZD.  

 
2. Celková nabídková cena bude zpracována dle Formuláře pro kalkulaci nabídkové 

ceny dle přílohy č. 1 této ZD.  
 
3. Uchazeči jsou povinni dále ocenit Formulář pro ocenění doplňkových služeb dle 

přílohy č. 2 této ZD.  
 
4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci 

předmětu plnění, včetně cestovného, nákladů na poštovné, telefony apod. Veškeré 
náklady dodavatele spojené se splněním veřejné zakázky musí být zahrnuty v nabídkové 
ceně. 

 
5. Podmínky pro překročení nabídkové ceny  

Celková nabídková cena nesmí být v průběhu plnění smlouvy měněna s výjimkou 
případů:  

• celkovou nabídkovou cenu včetně DPH lze upravit dojde-li v průběhu plnění 
veřejné zakázky ke změnám DPH; 

 
Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky je nepřípustné. 

 
6. Platební podmínky  

 
Služby budou hrazeny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených  
vybraným dodavatelem vždy po ukončení příslušného zadávacího řízení realizovaného 
na základě dílčí objednávky. Splatnost faktur se sjednává na 30 dní od jejich 
prokazatelného doručení  zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. 
 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů.  

 
 

VII.  OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 
1. Součástí nabídky bude návrh rámcové smlouvy, jejíž text je uveden v příloze č. 3 této 

ZD. Text rámcové smlouvy obsahuje veškeré závazné obchodní podmínky, které 
zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky. Uchazeč v návrhu rámcové smlouvy 
doplní pouze požadované údaje (v textu rámcové smlouvy vyznačené).  
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2. Návrh rámcové 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. 

 
 

VIII.  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 prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací 
metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kriterii hodnocení seřazenými v sestupném 
pořadí podle jejich významu.  
 

1. Celková nabídková cena bez DPH Váha: 60 % 

2. Ceny doplňkových služeb Váha: 40 % 

 
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 
jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky 
v rámci dílčího kritéria.  
 
Pro obě číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  
 
Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci 
jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot 
u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako 
nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.  
 
Ad 1.  Nabídková cena (60 %) 
 Bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. 
 
Ad 2.  Ceny doplňkových služeb (40 %) 
 Bude hodnocena dle stanovených vah přepočtená průměrná cena doplňkových služeb 

bez DPH.   
 
 

IX.  DATUM , ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S  NABÍDKAMI  
 
Otevírání obálek se uskuteční dne ........................... 2009 ve 14:00 h na adrese 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám.Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, v zasedací 
místnosti č. 110 v 1. patře budovy radnice. Za každého uchazeče se může zúčastnit jeden 
zástupce. 
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X. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ  NABÍDEK  
 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 zákona a končí dnem  
…........................ v 10:00 hod. 
 
Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 
1, 460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu Statutární město 
Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré 
Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec, budova radnice přízemí 
vlevo, v tyto úřední hodiny: Po a St 8:00 – 17:00, Út a Čt 8:00- 16:00, Pá 8:00 – 14:00 h tak, 
aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 
 
Nabídka bude předána ve dvou písemných vyhotoveních - ve dvou originálech a jedné kopii, 
a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF. 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 niž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle § 71 
odst. 6 zákona. 
 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované 
zákonem a zadávacími podmínkami, včetně technických popisů prokazujících splnění 
technických požadavků zadavatele, musí být předloženy v českém jazyce. 
 
Originál nabídky bude označen jako „ originál“ a kopie nabídky bude označena 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 pouze nabídkovou část (titulní list a návrh 
smlouvy včetně všech souvisejících příloh). V případě rozporu se má za rozhodující originální 
vyhotovení nabídky. 
 
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování 
za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, 
v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.  
 
Z důvodů ochrany oprávněných zájmů uchazečů, doporučuje zadavatel podat každou 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.  
 
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. 
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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, dle § 68 
odst. 2 zákona. 

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a 
celkového počtu listů v nabídce.  

C. Doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, příp. 
plná moc, podpisový vzor apod.). 

D. Doklady k prokázání kvalifikace. 
E. Návrh rámcové smlouvy. 
F. Kalkulace celkové nabídkové ceny (dle přílohy č. 1 ZD). 
G. Ceník doplňkových služeb (dle přílohy č. 2 ZD) 
H. Přílohy (nepovinné). 
 
 

XI.  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 90 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.  
 
 

XII.  DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY  
 
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy 
písemnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu zadavatele, odbor právní a 
veřejných zakázek, e-mail: dorflerova.marketa@magistrat.liberec.cz, 
telefon: + 420  485  243 499, fax: +420 485 243 113. Dotazy musí být doručeny nejpozději 5 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců 
budou v zákonném termínu zaslány písemně (e-mailem) vždy všem zájemcům. 
 
 

XIII.  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. 
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• 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 zrušení zadávacího řízení.  
• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
• Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. 

 
 

XIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

• Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,  
v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 
upravujících zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu 
soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013  

• Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat v souladu s § 110 zákona 
kterýkoliv dodavatel, který měl nebo má zájem na získání této veřejné zakázky a 
kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla 
újma ne jeho právech (dále jen stěžovatel). Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele 
dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy.     

 
 
 
 
 
Za zadavatele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Bc. Jiří Pilný 
pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru  
                     Koordinátor dotací EU 
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Rámcová mandátní smlouva na odborné a organiza ční zajišt ění zadávání  
veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje m ěsta Liberec - zóna 

Lidové sady  
 
  

uzavřená podle §566 a následných obchodního zákoníku 
č. 513/1991 Sb. v platném zn ění 

 
I.  

Smluvní strany 
 
Mandant: Statutární město Liberec 
zastoupený: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města 
ve věcech smluvních:   
se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
IČ:   00262978  
DIČ:   CZ00262978 
Banka:   Komerční banka 
Číslo účtu:  43-4550440287/0100 
 
(dále jen mandant ) 
a 
 
Mandatá ř:  …………………………. 
zastoupený:  …………………………. 
se sídlem:  …………………………. 
IČ: …………………………. 
DIČ: …………………………. 
Banka:  …………………………. 
Číslo účtu:  …………………………. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………., oddíl …….., vložka ….. 
(dále jen mandatá ř) 

 
spolu uzavírají tuto rámcovou  mandátní smlouvu  

 
II.  

Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se dílčích 
veřejných zakázek na služby spočívající v komplexním organizačním a odborném 
zajištění zadávání veřejných zakázek mandanta na základě této rámcové smlouvy po 
dobu její platnosti, a úprava vzájemných vztahů mezi mandantem a mandatářem. 
 

2) Zadávání veřejných zakázek bude prováděno v rozsahu odpovídajícím druhu 
zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen zákon) a příslušných metodických pokynů Regionálního 
operačního programu NUTS II SV. 

 
3) Mandant současně s podpisem této smlouvy uděluje mandatáři plnou moc  k výkonu 

zadavatelských činností a ke všem právním úkonům, které bude mandatář jménem a na 
účet mandanta vykonávat na základě této smlouvy. Plná moc se nevztahuje na 
rozhodovací oprávnění, vyplývající ze zákona.  

 
III. 

Rozsah činnosti  
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Mandatář se zavazuje v rámci jednotlivých zadávacích řízení vykonávat pro mandanta 
následující činnosti :   
1) v rámci otev řeného zadávacího řízení 

� spolupráce se zadavatelem  při stanovení základních podmínek pro zadání veřejné 
zakázky, návrh  kvalifikačních a hodnotících kritérií, výše jistoty, lhůty apod. 

� spolupráce při zpracování zadávací dokumentace – podmínky zadávacího řízení a 
obchodní podmínky, podmínky pro zpracování nabídkové ceny  apod.  

� zpracování a uveřejnění oznámení zadávacího řízení v souladu se zákonem 
� příjem přihlášek zájemců, reprodukce a vydávání zadávací dokumentace 
� konzultační a poradenská činnost v průběhu lhůty pro podání nabídek, zaslání 

odpovědí na příp. dotazy zájemců  
� příprava podkladů pro jmenování členů komise pro otevírání obálek a členů 

hodnotící komise – zajištění pozvánek 
� příprava podkladů pro příjem nabídek a otevírání obálek - koordinace 
� účast v  komisi při otevírání obálek, zpracování protokolu o otevírání obálek 
� příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účasti 

v řízení – po otevírání obálek 
� odeslání oznámení o vyloučení příslušnému uchazeči  
� posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek zadání (kvalifikace + zadávací 

podmínky) - příprava podkladů  pro hodnotící komisi 
� účast při jednáních hodnotící komise – člen či tajemník komise 
� zpracování podrobného protokolu z jednání komise  
� zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek   
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účasti 

v řízení – po posouzení nabídek  
� odeslání oznámení o vyloučení příslušnému uchazeči 
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

včetně odůvodnění a vyhodnocení pořadí ostatních uchazečů 
� zaslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky příslušným uchazečům 
� spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
� zpracování oznámení o uzavření smlouvy 
� příprava podkladů pro uvolňování jistot (pokud budou vyžadovány) 
� zpracování a uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem 
� zpracování písemné zprávy zadavatele (nadlimitní VZ)    
� zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání zadavateli   

 
 
2) V rámci zjednodušeného podlimitního řízení 
  

� spolupráce se zadavatelem  při stanovení základních podmínek pro zadání veřejné 
zakázky, návrh  kvalifikačních a hodnotících kritérií, výše jistoty, lhůty apod. 

� spolupráce při zpracování zadávací dokumentace – podmínky zadávacího řízení a 
obchodní podmínky, podmínky pro zpracování nabídkové ceny  apod.  

� zpracování a odeslání výzvy k podání nabídky dle § 38 zákona 
� příjem přihlášek zájemců, reprodukce a vydávání zadávací dokumentace 
� konzultační a poradenská činnost v průběhu lhůty pro podání nabídek, zaslání 

odpovědí na příp. dotazy zájemců  
� příprava podkladů pro jmenování členů komise pro otevírání obálek a členů 

hodnotící komise – zajištění pozvánek 
� příprava podkladů pro příjem nabídek a otevírání obálek - koordinace 
� účast v  komisi při otevírání obálek, zpracování protokolu o otevírání obálek 
� příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účastí 

v řízení – po otevírání obálek 
� odeslání oznámení o vyloučení příslušnému uchazeči  
� posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek zadání (kvalifikace + zadávací 

podmínky) - příprava podkladů  pro hodnotící komisi 
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� účast při jednáních hodnotící komise – člen či tajemník komise 
� zpracování podrobného protokolu z jednání komise  
� zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek   
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účastí 

v řízení – po posouzení nabídek  
� odeslání oznámení o vyloučení příslušnému uchazeči 
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

včetně odůvodnění a vyhodnocení pořadí ostatních uchazečů 
� zaslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky příslušným uchazečům 
� spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
� zpracování oznámení o uzavření smlouvy 
� příprava podkladů pro uvolňování jistot (pokud budou vyžadovány) 
� zpracování a uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem 
� zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání zadavateli   

 
3) V rámci poptávkového řízení při zadávání zakázek malého rozsahu:  
 

� spolupráce se zadavatelem při stanovení základních podmínek pro zadání veřejné 
zakázky, návrh kvalifikačních a hodnotících kritérií, výše jistoty, lhůty apod. 

� spolupráce při zpracování zadávací dokumentace – podmínky poptávkového řízení a 
obchodní podmínky, podmínky pro zpracování nabídkové ceny  apod.  

� zpracování a odeslání výzvy k podání nabídky  
� konzultační a poradenská činnost v průběhu lhůty pro podání nabídek, zaslání 

odpovědí na příp. dotazy zájemců  
� příprava podkladů pro jmenování členů komise – zajištění pozvánek 
� příjem nabídek a zajištění otevírání obálek  
� účast v  komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 
� posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek zadání (kvalifikace + zadávací 

podmínky) - příprava podkladů   
� zpracování protokolu z jednání komise  
� zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výsledcích poptávkového řízení  
� odeslání oznámení o výsledcích příslušným uchazečům  
� spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
� příprava podkladů pro uvolňování jistot (pokud budou vyžadovány) 
� zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání zadavateli   

 

4) V rámci doplňkových služeb - užšího řízení, jednacího řízení s uve řejněním, jednacího 
řízení bez uve řejnění, obdobný rozsah činností modifikovaný s ohledem na zákonný 
průběh řízení. 

5) Předmětem rámcové smlouvy je rovněž poskytování poradenské činnosti  k zákonu o 
veřejných zakázkách a zpracování návrhů stanovisek k námitkám či návrhům na 
přezkoumání rozhodnutí zadavatele o orgánu dohledu. Tyto úkony budou mandatářem 
zajišťovány na základě samostatných objednávek.   

 
 

IV.  
Způsob poskytování služeb  

1) V rámci plnění zakázky bude mandatář zajišťovat komplexní výkon zadavatelské činnosti 
bez rozhodovacího oprávnění, které vždy přísluší mandantovi. 

2) Uveřejnění oznámení a výsledků zadávacích řízení, písemný, telefonický i osobní styk se 
zájemci a další potřebné úkony zajistí mandatář na vlastní náklady na základě plné moci, 
která bude zadavatelem k výkonu požadovaných úkonů poskytnuta.  

3) Komunikace s mandantem bude probíhat v max. možné míře osobně, případně 
telefonicky či e-mailem.  
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4) Nabídky budou podávány do sídla mandanta, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

5) Jednání komisí bude probíhat v sídle mandanta v Liberci, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.   

6) Zpracování technické části zadávací dokumentace - technické specifikace (u stavebních 
zakázek projektová dokumentace stavby a výkaz výměr, u služeb – množstevní, 
technické a kvalitativní parametry), není předmětem této smlouvy. Tato část zadávací 
dokumentace bude vybranému mandatáři poskytnuta jako součást podkladů pro přípravu 
zadávacího řízení. V rámci plnění zakázky však bude požadováno, aby poskytnuté 
podklady mandatář posoudil z hlediska úplnosti a příp. si vyžádal takové doplnění, aby 
byly zajištěny transparentní podmínky pro zadání veřejné zakázky a soulad se zákonem. 

 
V.  

             Způsob zadávání díl čích ve řejných zakázek na základ ě této rámcové smlouvy  
 

Pro plnění dílčí veřejné zakázky bude mandatář na základě této rámcové smlouvy 
mandantem písemně vyzván. Písemná výzva bude mít podobu objednávky na realizaci 
zadávacího řízení pro konkrétní veřejnou zakázku. Písemné potvrzení objednávky 
mandatářem bude považováno za přijetí návrhu smlouvy, resp. za uzavření smlouvy na 
konkrétní plnění. Odměna mandatáře bude odpovídat nabídkové ceně uvedené v příloze č. 1 
nebo č. 2 této smlouvy, a to ceně odpovídající zvoleného druhu řízení s ohledem na finanční 
objem veřejné zakázky.   

VI. 
Práva a povinnosti mandatá ře  

 
1) Mandatář se zavazuje postupovat při věcném plnění smlouvy s odbornou péčí, v zájmu 

mandanta, dle platných ustanovení zákona.  
2) Mandatář je povinen plnit své povinnosti v dohodnutých termínech a to tak, aby byly 

dodrženy všechny lhůty stanovené zákonem i podmínkami veřejné zakázky. 
3) Mandatář je povinen posoudit podklady poskytnuté mandantem z hlediska úplnosti a příp. 

si vyžádat takové doplnění, aby byly zajištěny transparentní podmínky pro zadání 
příslušné veřejné zakázky a soulad se zákonem. 

4) Mandatář je povinen uskutečňovat předmětnou činnost v souladu s vymezeným rozsahem 
činnosti a oprávnění, podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. Zásadní doklady 
(příslušná rozhodnutí) bude mandatář předkládat k podpisu přímo mandantovi. Mandatář 
neodpovídá za vady v dokončené a mandantovi předané práci, jestliže tyto vady byly 
způsobeny použitím podkladů a věcí předaných mu ke zpracování od mandanta. 

5) Mandatář je povinen bez zbytečného odkladu oznámit mandantovi všechny okolnosti a 
informovat ho o všech skutečnostech, které zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou 
mít vliv na změnu pokynů mandanta nebo jeho zájmů.  

6) Mandatář je povinen na požádání předat bez zbytečného odkladu mandantovi podklady, 
které převzal a získal při vyřizování záležitostí.  

7) Zjistí-li mandatář při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně mandantovi, se 
kterým se dohodne na odstranění daných překážek. Nedohodnou-li se strany na 
odstranění překážek, popř. změně smlouvy ve lhůtě 7 dnů, může mandatář od smlouvy 
odstoupit. Mandatáři náleží v tomto případě částka dosud účelně a nezbytně vynaložená 
pro potřeby mandanta a přiměřená část odměny.   

8) Zjistí-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné a neúčelné, je povinen mandanta 
na tuto skutečnost upozornit. Bude-li mandant přes toto upozornění na splnění svých 
pokynů trvat, má mandatář právo požádat o písemné potvrzení pokynu, případně od 
smlouvy odstoupit, pokud jsou pokyny mandanta v rozporu s touto smlouvou. Stejně je 
mandatář oprávněn postupovat v případě, že jsou pokyny mandanta v rozporu se 
zákonem nebo jinými právními předpisy. Mandatáři náleží v tomto případě částka dosud 
účelně a nezbytně vynaložená pro potřeby mandanta a přiměřená část odměny.   
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9) Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a údajích, se kterými 
přišel v průběhu plnění smlouvy do styku, a bez písemného souhlasu druhé strany 
nepředá žádné třetí osobě dokumenty, údaje či jiné informace, předané přímo či nepřímo 
mandantem v souvislosti s plněním této smlouvy. To se netýká informací, které jsou 
všeobecně známy či musí být zveřejněny v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., 
v platném znění.   

10) Mandatář si je vědom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU – Regionálního 
operačního programu NUTS II SV. Mandatář se zavazuje spolupůsobit při finanční 
kontrole a na vyzvání poskytnout podklady z účetnictví, týkající se projektu. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti mandanta 

 
1) Mandant je povinen předat řádně a včas (v dohodnutém termínu) mandatáři úplné, 

pravdivé a přehledné informace a písemné podklady, především technické specifikace (u 
stavebních zakázek projektová dokumentace stavby a výkaz výměr), jež jsou nezbytně 
nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit 
mandatář v rámci své činnosti.  

2) Mandant je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost mandatáře a poskytnout mu 
během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost.  

3) Mandant se zavazuje vyplatit mandatáři dohodnutou odměnu za zařízení záležitostí dle 
této smlouvy včas a v souladu s čl. VIII.  této smlouvy. 

 
 

VIII. 
Odměna 

 
1) Za plnění předmětu smlouvy náleží mandatáři odměna ve výši odpovídající nabídkové 

ceně za zvolený druh zadávacího řízení s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky. Nabídkové ceny za jednotlivé typy veřejných zakázek a druhy zadávacích 
řízení, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.   

2) Za plnění předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném čl. III v odst. 7 této smlouvy náleží 
mandatáři odměna odpovídající rozsahu hodin vynaložených ve prospěch mandanta 
vynásobených nabídkovou hodinovou sazbou uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy 

3) Odměna za skutečně provedené úkony a služby bude vyplácena vždy po ukončení 
příslušného zadávacího řízení realizovaného na základě dílčí objednávky, a to na 
základě faktur vystavených mandatářem, se splatností 30 dní ode dne doručení faktury 
mandantovi.  

4) V odměně mandatáře jsou zahrnuty veškeré související náklady (telefony, poštovné, 
cestovné, příp. pronájmy, použití reprodukční techniky apod.). 

5) V odměně mandatáře nejsou zahrnuty poplatky za uveřejnění příslušných oznámení 
v informačním systému veřejných zakázek, které budou fakturovány provozovatelem 
systému přímo zadavateli.  

 
 

IX. 
Odpov ědnost smluvních stran, sankce 

 
1) Mandatář odpovídá za škodu, kterou způsobil mandantovi na věcech, které od něj převzal 

k zařízení záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob podle § 
570 obchodního zákoníku.  

2) Mandatář odpovídá mandantovi za to, že jeho činností podle této smlouvy nebudou 
porušena ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných metodických pokynů 
Regionálního operačního programu NUTS II SV a souvisejících prováděcích 
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právních předpisů. Případné vady vzniklé z činnosti mandatáře odstraní mandatář na 
svůj náklad. 

3) V případě, že dojde k porušení právních předpisů mandatářem, má mandant právo na 
okamžité odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.  

4) Mandant má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení 
s termíny plnění dohodnutými v dílčí smlouvě (objednávce) na konkrétní zadávací řízení a 
500,- Kč za každý případ nedodržení povinností mandatáře uvedených v této smlouvě 

5) Mandatář má právo na zaplacení smluvní pokuty ze strany mandatáře ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.    

 
 

X. 
                                               Doba trvání a ukon čení smlouvy 

 
1) Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, počínaje dnem podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami a konče 48 měsíců ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami.  

2) Mandant může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět. 
Pokud výpověď nestanoví pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti k poslednímu dni 
kalendářního měsíce, ve kterém byla mandatáři výpověď doručena.  

3) Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 
vztahuje. Je však povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činností, 
souvisejících se zařizováním záležitosti. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti 
výpovědi má mandatář nárok na úhradu nákladů a přiměřenou část odměny.  

4) Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce, 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovi, nevyplývá-li 
z výpovědi doba pozdější. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
 
• Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem v platném znění.  
• Smlouva může být doplněna či změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
• Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 
• Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 a 2, která obsahuje ceník jednotlivých typů 

zadávacích řízení a dalších úkonů, které mohou být na základě této rámcové smlouvy 
poskytovány. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran  

 
 
 

V Liberci dne ….. 2009              V Liberci dne  …….2009  
 

Mandant :      Mandatář :  
................................................                                        …......................................... 

/razítko a podpis/          /razítko a podpis/ 
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Důvodová zpráva 
 

Na základě podnětů a připomínek občanů a snahy úřadu zpříjemnit čekání na vyřízení agendy 
v přepážkových halách v budovách Nového MML a URANu, byly osloveny společnosti 
zabývající se provozováním nápojových automatů ve veřejných budovách. Firmy provozující 
nápojové automaty byly vybrány na internetu a následně jim byla zaslána poptávka. 
Podmínkou bylo, aby statutárnímu městu Liberec nevznikaly žádné náklady s provozováním 
automatu, tj. aby MML nemusel automat kupovat, ale dodavatel si umístil svůj přístroj do 
haly a také jej servisoval. Výhodou byla peněžní částka, kterou byl dodavatel ochoten hradit 
za umístění automatu v budovách MML resp. vyplácet provize z prodaných nápojů.  

Obesláno bylo pět firem, z čehož jedna nereagovala (www.delikomat.cz) a dvě automaty 
pouze prodávají (www.e-automaty.cz, www.drinex.cz). Na poptávku po komplexním zajištění 
služby reagovala liberecká firma Level, s.r.o., která by automaty zakoupila na vlastní náklady 
a servisovala je, teprve však po splacení jejich ceny by byla ochotna dohodnout částku za 
umístění automatu a prodané nápoje. Firma Petrov (www.petrov.cz) nápojové automaty přímo 
vyrábí, nabídla cenu nápoje za 12,- Kč a provizi z nápoje 1,- Kč. Vzhledem k tomu, že firma 
má sídlo v Brně, zaslala nám kontakt na firmu Jiří Jaroš Propagace, která od nich automaty již 
dříve kupovala a servisuje je pro Liberec. Tento subjekt nabídl statutárnímu městu provize 
1,50 Kč z každého prodaného nápoje a také byla dohodnuta fixní prodejní cena nápoje na 10,-
Kč (na rok 2009), což je pro občany přijatelnější. Firma zakoupí nápojové automaty a dále 
bude provádět servis, čištění a doplňování náplní. 

Umístění automatů není limitováno jejich počtem ani konkrétním místem v budovách, zásadní 
ve smluvním vztahu je pouze vyplacení provize z počtu prodaných nápojů. Tato provize 
zohledňuj také náklady na elektrický proud a vodu, které není možné v běžném provozu 
automatu měřit a jsou tedy zakalkulovány do ceny nápoje a následně do provize z ní. Protože 
statutární město Liberec je plátcem DPH je v této částce započítána již i daň, kterou město 
musí odvést. Zajištění občerstvení teplými či studenými nápoji v prostorách je primárně 
záležitostí služby veřejnosti, přesto by v případě úspěchu projektu mohla představovat příjem 
do rozpočtu města. Provize bude fakturována měsíčně oddělením správy budov KT na 
základě statistiky prodaných nápojů. 

Odbor kanceláře tajemníka tedy doporučuje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění 
občerstvení veřejnosti ve vybraných budovách s firmou Jiří Jaroš – Propagace, IČ 15167593 
se sídlem Liberec III-Jeřáb, Františkovská 649/18 za podmínek vyplácení provize ve výši 1,50 
Kč z každého prodaného nápoje; smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s měsíční 
výpovědní lhůtou.   
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Důvodová zpráva 

 
 
V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 5.-7.června 
2009 je zapotřebí uzavřít 9 externích smluv na pronájem nebytových prostor určených pro 
působení volebních komisí v příslušných volebních okrscích.  
Jedná se o následující pronajímatele a lokality : 
 

 Lokalita: Radčice   pronajímatel: Pizzerie Labonnacia, Nad Slují 89, Liberec 32 
 Lokalita: Harcov  pronajímatel: Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6,  

Liberec 1 
 Lokalita: Liberec V  pronajímatel: Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6,  

Liberec 1 
 Lokalita: Pavlovice  pronajímatel: MEDEA THERAPY s.r.o., Na Pískovně 565, 

Liberec 12 
 Lokalita: Kateřinky  pronajímatel: OKPP s.r.o., Ladova 15, Liberec 17 
 Lokalita: Rudolfov  pronajímatel: Penzion Rudolf, U Vleku 53, Rudolfov 
 Lokalita: Ruprechtice  pronajímatel: Společenství vlastníků Hokejka, Na Pískovně       

646, Liberec 14 
 Lokalita: Rochlice  pronajímatel: TJ Rochlice, Gymnastů 162/7, Liberec 6 
 Lokalita: Rochlice  pronajímatel: OAZA-NET s.r.o., Dr.Horákové 81/117,  

Liberec 6 
 
Náklady na pronájem volebních místností jsou hrazeny z prostředků určených pro zajištění 
voleb do Evropského parlamentu na základě faktur obdržených od pronajímatelů ihned po 
skončení voleb. Výše nájemného je standartně určena částkou 10.000,- Kč a je v ní zahrnuto 
vlastní nájemné + služby. 
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