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V Mikulově dne 6. 8. 2021 
 
Věc:   Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: Oprava poškozeného asfaltového povrchu 

části cyklostezky Mikulov – Nový Přerov 
  
 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a zadávací 

dokumentace  
 

Část A – Výzva k podání nabídky  
 

Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Náměstí 24/27, Mikulov, PSČ 692 01, IČO 704 19 027, 
zastoupený panem Jozefem Pavlíkem, předsedou, (dále jen „Zadavatel“) Vás tímto vyzývá k podání nabídky na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: Oprava poškozeného asfaltového povrchu části 
cyklostezky Mikulov – Nový Přerov. 
 
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je nižší než 6 000 000 Kč bez 
DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 odst. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále také „Zákon o ZVZ“).  
 
Tato výzva a všechny následující akty nejsou v souladu s § 31 Zákona o ZVZ zadávacím řízením ve smyslu 
tohoto zákona.   
 
Žádáme Vás o předložení nabídky v požadovaném rozsahu (viz čl. 12), prosíme, nepředkládejte 
dokumenty nad rámec požadavků uvedených v čl. 12. 

1. Identifikační údaje o zadavateli  
Název:             Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí 
Sídlo:  Náměstí 24/27, 692 01 Mikulov 
IČO:             704 19 027 
Zastoupený:      Jozefem Pavlíkem, předsedou 

2. Informace o druhu a předmětu Veřejné zakázky 
Druh veřejné zakázky:   stavební práce 
 
Předpokládaná hodnota VZ:  718 tis. Kč bez DPH 
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Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava poškozeného asfaltového povrchu 
komunikace cyklostezky dle projektové dokumentace s názvem „Zpráva z 
vizuální prohlídky a návrh technologie oprav, Akce: Cyklostezka Mikulov – 
Nový Přerov“ a to v částečném rozsahu vymezeném Výkazem výměr se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (taktéž viz Rekapitulace 
objektů stavby a soupisů prací).  

 

3. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace končí dne 25. 8. 2021 ve 13:00 hodin. V této 
lhůtě je nutné doručit nabídky na adresu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, Náměstí 24/27, 692 01 Mikulov. 
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem 
hodnoceny. 

4. Způsob podávání nabídek 
Účastníci VŘ mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doporučenou poštou nebo osobně 
po předchozí domluvě na adresu zadavatele Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, Náměstí 24/27, 692 01 
Mikulov. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly do konce stanovené lhůty 
pro podání nabídek doručeny.  
 
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou účastníci VŘ povinni podat písemně v uzavřené obálce 
označené: „Oprava poškozeného asfaltového povrchu části cyklostezky Mikulov – Nový Přerov“ a „Neotevírat“.  
Na obálce musí být uveden název a adresa účastníka VŘ. Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí 
opatření obálky na uzavření podpisem nebo razítkem účastníka. 

5. Kvalifikace dodavatele 
Způsobilým k plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení na tuto zakázku 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu sídla dodavatele, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku dle 
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ani nebyla 
vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, 

f) je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,  
g) prokáže své zkušenosti nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. 

 
Základní způsobilost dle bodu a) až e) shora prokáže účastník výběrového řízení originálem čestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za účastníka (dle vzoru v příloze č. 2).  
 
Profesní způsobilost dle bodu f) shora prokáže účastník výběrového řízení předložením dokladu o oprávnění 
k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to předložením výpisu z obchodního rejstříku, 
pokud je v něm zapsán nebo výpisu ze živnostenského rejstříku (prosté kopie prokazující splnění profesní 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).  
 
Technickou kvalifikaci dle bodu g) shora prokáže účastník výběrového řízení předložením seznamu 
stavebních prací obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto VŘ. Seznam 
musí obsahovat provedení nejméně tři akcí charakteru oprava poškozeného asfaltového povrchu komunikace o 
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celkovém objemu provedených prací nejméně 350 tis. Kč bez DPH. Seznam bude obsahovat – název akce, 
datum zhotovení, celkový finanční objem v Kč bez DPH a název a adresu odběratele. 

6. Údaje o hodnotících kritériích 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  
 

Část B  - Zadávací dokumentace 
 

7. Doba a místo plnění Veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení:        1. 10. 2021   
Závazný termín dokončení:    15. 11. 2021 
Místo plnění veřejné zakázky:  Jedná se o komunikaci mezi Mikulovem a Novým Přerovem 

procházející k.ú.: Mikulov, Březí, Dobré Pole, Novosedly, 
Nový Přerov., okres Břeclav, kraj Jihomoravský dle zákresu 
v mapě: 
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8. Předmět zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je oprava poškozeného asfaltového povrchu komunikace cyklostezky dle projektové 
dokumentace s názvem „Zpráva z vizuální prohlídky a návrh technologie oprav, Akce: Cyklostezka Mikulov – 
Nový Přerov“ a to v částečném rozsahu vymezeném Výkazem výměr se soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb (taktéž viz Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací). 
 
Bude provedeno ošetření spár a trhlin modifikovanou zálivkovou hmotou a vyspravení místních poklesů (sanace 
krajů) vyřezáním a vybouráním asfaltových vrstev, sanací podkladních vrstev, položením nového asfaltového 
povrchu a ošetřením pracovní spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou. 
 
Soupis prací, dodávek a služeb – slepý rozpočet je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a je 
poskytován v příloze (příloha č. 3). 

9. Obchodní a platební podmínky 
Obchodní a další smluvní podmínky (včetně platebních podmínek) jsou vypracovány ve formě závazného návrhu 
smlouvy. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy 
(zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případně další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek 
předpokládá) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
 
Návrh smlouvy předloží v originále podepsaný osobou oprávněnou jednat.  

10. Požadavky na varianty nabídek  
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  
Nabídková cena bude stanovena v českých korunách jako cena nejvýše přípustná za splnění zakázky v rozsahu 
dle této poptávky, přičemž bude stanovena v následujícím členění: 
a) nabídková cena v Kč bez DPH,  
b) DPH,  
c) nabídková cena v Kč včetně DPH.  
 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů 
souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby apod.).   
Účastník výběrového řízení předloží podrobný rozpočet sestavený dle soupisu stavebních prací, dodávek            
a služeb – slepého rozpočtu (příloha č. 3).  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) je závaznou součástí zadávací dokumentace v rámci 
naplnění principu transparentnosti procesu výběrového řízení a je poskytován všem účastníkům výběrového 
řízení.   Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb není možné svévolně zasahovat a provádět v něm 
jakékoliv změny; zadavatel musí nabídku účastníka výběrového řízení, když rozpočet je neúplný nebo 
pozměněný, z dalšího hodnocení vyloučit.  
Za správnost a úplnost rozpočtu účastníka výběrového řízení jako i všech výpočtů a celkové nabídkové ceny 
zodpovídá plně účastník výběrového řízení, a to i v případě, že zpracuje rozpočet do elektronického slepého 
rozpočtu dodaného mu zadavatelem. 

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Účastník výběrového řízení předloží nabídku a doklady k prokázání 
splnění kvalifikačních předpokladů takto: 

a. Krycí list nabídky dle přiloženého vzoru (příloha č. 1) s uvedením 

• úplných a přesných identifikačních údajů účastníka VŘ, nabídkové ceny a čestného prohlášení o tom, že 
plně přijímá podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky a jejích přílohách včetně obchodních a 
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platebních podmínek, je vázán touto nabídkou po dobu 90 dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro podání 
nabídek a o tom, že údaje, které uvedl v nabídce, jsou pravdivé. 
 

b. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle části A, čl. 5: 

• čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2), 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (prostá kopie), nebo 

• výpis ze živnostenského rejstříku (prostá kopie),  

• seznam stavebních prací obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let. 
 

c. Podrobný rozpočet sestavený dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 3) 
 

d. Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka VŘ (příloha č. 5) 
 

13. Prohlídka místa plnění 

Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné. Uchazeči mohou provést prohlídku místa plnění individuálně, 
a to bez účasti zástupce zadavatele. 

14. Dodatečné informace – vysvětlení zadávacích podmínek 

Účastník výběrového řízení může požadovat dodatečné informace – vysvětlení zadávacích podmínek a to 
písemně. Písemná žádost, která může být podána i elektronicky prostřednictvím datové schránky zadavatele ID 
tn2ydvi nebo e-mailem na adresu: effenbergerova@mikulov.cz, musí být zadavateli doručena nejpozději 5 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osobou je Marcela Effenbergerová, tajemnice 
svazku obcí, tel.: + 420 604 216 909. 

15. Způsob hodnocení nabídek 

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Zadavatel sestaví 
pořadí nabídek od nabídky s nejnižší po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou včetně DPH. 
Posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, to je posouzení splnění všech podmínek dle této výzvy 
a zadávací dokumentace, provede zadavatel po vyhodnocení nabídek.  

16. Závěrečná ustanovení a další podmínky 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže.  
b) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebudou splňovat podmínky této výzvy a zadávací 

dokumentace nebo budou neúplné. 
c) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným 

účastníkem výběrového řízení  
d) Předložené nabídky se účastníkům VŘ nevracejí. 
e) Účastníci VŘ nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 
f) Účastníci VŘ jsou vázání nabídkou 90 kalendářních dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro podávání nabídek. 
g) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upravit její konečné znění. 
h) Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu pokud:  

1. nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo 
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2. nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět 
plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni účastníci VŘ, nebo 

3. byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. 
výzvě či zadávací dokumentaci, nebo 

4. odmítl uzavřít smlouvu i účastník VŘ třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít. 
i) Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:  

1. v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na 
zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo 

2. vybraný účastník VŘ, popřípadě účastník druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 
neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost (Lhůta pro poskytnutí 
dostatečné součinnosti je stanovena na 15 dnů ode dne odeslání oznámení o výsledku 
výběrového řízení. Za nedostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný 
účastník nereaguje žádným způsobem (tzn. listinně nebo elektronicky) na výzvy zadavatele. 

 
Přílohy v elektronické formě: 
 

1. Vzor Krycího listu nabídky 
2. Vzor Čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti 
3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – slepý rozpočet  
4. Projektová dokumentace s názvem: Zpráva z vizuální prohlídky a návrh technologie oprav, Akce: 

Cyklostezka Mikulov – Nový Přerov, zpracovaná ViaDesign s.r.o., Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav, 
IČO 27696880, dat. 10/2020 

5. Závazný vzor smlouvy o dílo 
 
 
 

 
        Jozef Pavlík 
        předseda 
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