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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Zadavatel: Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko, (dále „Zadavatel“), se sídlem Stožec 54, 384 44 

Stožec, zastoupený Ing. Zdeňkou Lelkovou, předsedkyní mikroregionu, vyzývá k podání nabídky na 

níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen ”výzva”). 

S ohledem na skutečnost, že jde o zakázku malého rozsahu, je zadávací řízení vypsáno mimo režim 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přestože se na něj v některých bodech odkazuje (dále 

jen „zákon“).  

„Zpracování cyklogenerelu na území Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko – území v NP 

a území mimo NP v rámci projektů spolufinancovaných z národních programů SFŽP ČR“ 

1. Identifikační údaje a kontaktní místa 

Název: Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko, (dále „Zadavatel“), se sídlem Stožec 
54, 384 44 Stožec, jejímž jménem jedná Ing. Zdeňka Lelková, předsedkyně 
mikroregionu 

IČ: 72026715 

Kontaktní adresa: České Žleby 6, 384 44 Stožec 

Telefon: +420 739 035 996 

e-mail: lelkova@tiscali.cz 

 

Osoba odpovědná za veřejnou zakázku/kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: 

Jméno: Ing. Zdeňka Lelková 

Telefon: +420 739 035 996 

e-mail:  lelkova@tiscali.cz 
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2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou vzájemně provázaných projektů „Cyklogenerel na 

území Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko – území v NP“ a „Cyklogenerel na území Mikroregion 

Horní Vltava – Boubínsko – území mimo NP“, řešících problematiku koncepčního rozvoje cyklostezek 

a cyklotras v oblasti mikroregionu. Cyklostezky jsou v daném území v současné době budovány spíše 

ad hoc, bez souvislé a dlouhodobější koordinace, která by zajistila, že jsou stezky budovány v souladu 

se všemi dotčenými územními plány, ale i např. všemi stávajícími i plánovanými rozvojovými záměry. 

Projekt se tak soustřeďuje na: 

• cykloaudit stávajících cyklostezek a cyklotras v území mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko, 

a to jak obcí ležících v NP Šumava, tak obcí ležících mimo či částečně mimo NP Šumava; 

• zpracování společného cyklogenerelu pro oblast obcí mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko 

ležících na území NP Šumava i mimo či částečně mimo území NP Šumava, který bude 

obsahovat detailní zmapování vybavenosti, obtížnosti a atraktivity vybraných tras 

v návaznosti na sousední území a území Německa a Rakouska 

• zakreslení kompletního návrhu sítě v území s vymezením navrhovaných páteřních tras a 

navrhovaných doplňkových tras 

• návrh, projednání a vyznačení v terénu průběhu mezinárodní cyklotrasy Euro Velo 13 – 

Železná opona v rámci zájmového území mikroregionu 

• výrobu a instalaci informačních tabulí 

• zhotovení informačních brožur cyklotras 

Předmět zakázky je v kontextu výše uvedeného členěn na dvě části, jejichž předmětem jsou vybrané 

dílčí výstupy dvou vzájemně provázaných projektů „Cyklogenerel na území Mikroregion Horní Vltava 

– Boubínsko – území v NP“ a Cyklogenerel na území Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko – území 

mimo NP“ spolufinancovaných z národních programů SFŽP ČR, konkrétně z Programu podpory obcí 

ležících v regionech národních parků. 

Jedná se o následující výstupy (části): 

1. Zpracování cyklogenerelu území Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko za část území 

nacházející se v NP Šumava 

2. Zpracování cyklogenerelu území Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko za část území 

nacházející se mimo či částečně mimo NP Šumava 
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Pozn.: Cyklogenerel území Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko bude ve své finální 

podobě představovat jeden ucelený dokument za celé území mikroregionu (tzn. jak části 

situované v NP Šumava, tak i části mimo či částečně mimo NP Šumava). Rozdělení zakázky na 

výše uvedené dílčí části je tudíž provedeno právě s ohledem na skutečnost jejího financování 

v rámci dvou samostatných projektů / žádostí podaných do příslušného národního programu 

SFŽP ČR. Z tohoto důvodu bude také u výstupů projektu a fakturacích za ně patrno, zda se 

jedná o realizaci části 1. a 2. této zakázky. 

Bližší technická specifikace projektu, který bude realizován v rámci části 1. a 2. této zakázky, 

je uvedena v příloze č. 1 této výzvy. 

 

 

S jediným uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude uzavřena Smlouva 

o dílo. 

Vybraný uchazeč – dodavatel se zaváže ve Smlouvě o dílo k povinnosti zajistit projektu a jeho 

výstupům dostatečnou publicitu a zavazuje se informovat dostatečně o spolufinancování tohoto 

projektu z národních programů SFŽP ČR. 

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

3.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v § 53 

odst. 1 zákona. 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 

předložením čestného prohlášení. 

3.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel dále požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v § 

54 písm. a), b) zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 

předloží 

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

je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci,  
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Uchazeč doloží doklady v prosté kopii. 

V případě zajišťování služeb prostřednictvím subdodavatele prokáže uchazeč splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů subdodavatele, odpovídající rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky, jež 

bude subdodavatel pro uchazeče zajišťovat. 

3.3 Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

Splnění technických předpokladů prokáže uchazeč doložením: 

a) dokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) – seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem 

v oblasti přípravy a řízení projektů spolufinancovaných z národních programů či 

strukturálních fondů v hodnotě zakázky za min. 500 tis. Kč v posledních 3 letech s uvedením 

jejich rozsahu a doby poskytnutí; 

b) dokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) – seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem při 

přípravě či realizaci projektů s problematikou rozvoje základních turistické infrastruktury 

(cyklodoprava) či projektů s dopravní tematikou v posledních 3 letech s uvedením jejich 

rozsahu a doby poskytnutí; 

• přílohou obou seznamů musí být: 

o osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 

zadavateli, nebo 

o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli, nebo 

o čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat 

z důvodů spočívajících na její straně, 

Zadavatel stanovuje minimální úroveň pro splnění předpokladu dle bodu a) a b) jako 

následující: uchazeč doloží minimálně jednu zakázku odpovídající specifikaci bodu a) a 

minimálně jednu zakázku odpovídající specifikaci dle bodu b). 

c) seznam členů realizačního týmu – o každém členu/člence týmu bude uvedeno (nejlépe na 

jednu stranu A4, začátek vždy na nové stránce v níže uvedeném členění a číslování): 

1. jméno a titul, 

2. řídící / odborná úloha v týmu, 

3. nynější místo působení (zaměstnání apod.), 

4. kvalifikace pro plnění úlohy v týmu, 

5. zkušenosti / praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v týmu, 
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Pokud dojde v průběhu platnosti Smlouvy o dílo ke změně týmu (nebo jeho člena), dodavatel 

je povinen o tom zadavatele informovat. 

 

Zadavatel stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto předpokladu následující: počet 

členů má být optimální pro včasné splnění úkolů zakázky, přičemž minimální počet členů 

týmu je tři. 

 

Členy týmu se rozumí každá fyzická osoba, která se bude podílet na realizaci předmětu 

veřejné zakázky. 

3.4 Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

předložením pojistné smlouvy. Uchazeč doloží doklad o platbě a účinně sjednaném pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši 1 000 000,- Kč a se spoluúčastí uchazeče maximálně ve výši 10%. Uchazeč prokáže toto 

kvalifikační kritérium předložením pojistné smlouvy včetně všeobecných i zvláštních pojistných 

podmínek a případných dodatků nebo smluvních ujednání souvisejících s pojistnou smlouvou 

(pojistnou smlouvy, všeobecné a případné zvláštní pojistné podmínky postačí předložit v prosté kopii) 

příp. předložením čestného prohlášení, že toto pojištění bude uzavřeno neprodleně před podpisem 

Smlouvy o dílo. 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Celková cena díla na základě smlouvy nesmí překročit: 

• 280 000,- včetně DPH pro část díla označenou jako „Cyklogenerel na území Mikroregion 

Horní Vltava – Boubínsko – území v NP“ 

• 360 000,- včetně DPH pro část díla označenou jako „Cyklogenerel na území Mikroregion 

Horní Vltava – Boubínsko – území mimo NP“ 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Uchazeči mohou vznášet případné věcné dotazy k této výzvě na kontaktní osobu za zadavatele 

uvedenou v kapitole 1 této výzvy. Uchazeči mohou klást dotazy nejdéle 2 dny před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. 
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6. Termín plnění veřejné zakázky 

Termín pro výsledné předání díla je stanoven na 30. 11. 2012. 

Dílčí termíny plnění jsou přitom stanoveny následovně: 

Pořadí 
výstupu 
zakázky 

Název a popis dílčího výstupu 
Termín pro 

předání dílčí 
části díla 

1. 
Zpracování cyklogenerelu území Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko za 
část území nacházející se v NP Šumava 

30. 9. 2012 

2. 
Zpracování cyklogenerelu území Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko za 
část území nacházející se mimo či částečně mimo NP Šumava 

30. 9. 2012 

3. Závěrečné vyhodnocení projektu 30. 11. 2012 

 

Uchazeč v rámci své nabídky navrhne detailní harmonogram zpracování jednotlivých částí díla tak, 

aby z něj bylo patrno, jakým způsobem budou naplňovány uvedené požadované termíny pro realizaci 

díla. 

7. Závazná struktura nabídky 

7.1 Obsah 

7.2 Identifikace uchazeče 

• (obchodní firma; sídlo; kontaktní osoby; kontaktní adresa; telefon; elektronická adresa, 

případně fax; IČ, DIČ; údaje o statutárním orgánu, podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku 

též údaje o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním 

rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni). 

7.3 Čestné prohlášení a doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle 
této zadávací dokumentace 

7.4 Návrh řešení 

• uchazeč uvede detailní návrh řešení zpracování díla pro každou část dle kapitoly 2 této výzvy 

včetně harmonogramu realizace jednotlivých částí díla. 

7.5 Cenová nabídka 

• cenovou nabídku uvede uchazeč do návrhu smlouvy uvedením ceny za každou část díla dle 

kapitoly 2 této výzvy. 
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7.6 Návrh smlouvy o dílo 

• v listinné podobě podepsaný osobou nebo osobami oprávněnými uzavírat smlouvu jménem 

uchazeče. 

7.7 Prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou 
dobu běhu zadávací lhůty. 

8. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro 

každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou 

v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí. Získané body v příslušném 

kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí 

uchazeče v celkovém hodnocení. 

Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny: 

Popis Váha 

a) výše nabídkové ceny včetně DPH 60 % 

b) odborná úroveň nabízeného plnění 40 % 

Hodnotící kritéria – vysvětlení: 

b) odborná úroveň nabízeného plnění bude hodnocena na základě odborné kvalifikace a 

relevantních zkušeností s obdobnými projekty členů týmu zapojených do realizace zakázky a na 

základě organizačního přístupu k řešení zakázky
1 

9. Platební podmínky 

Platební podmínky odměny (ceny plnění) budou ve smlouvě sjednány tak, že odměna dodavatele 

bude účtována vždy po předání dílčí části díla na základě zadavatelem potvrzeného předávacího 

protokolu. Lhůta splatnosti se sjednává 20 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu. 

Veškeré faktury musí obsahovat kromě náležitostí daných pro účetní a daňové doklady obecně 

závaznými předpisy rovněž odkaz na projekty „Cyklogenerel na území Mikroregion Horní Vltava – 

Boubínsko – území v NP“ a „Cyklogenerel na území Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko – území 

mimo NP“ spolufinancované v rámci národních programů SFŽP ČR a číslo projektu. 

                                                             
1 Toto kritérium zadavatel zvolil z důvodu zajištění kvality dodaného díla, neboť ekonomický přínos spatřuje 
nejen v ceně, ale v efektivnosti, která zohledňuje jednak cenu a jednak kvalitu výstupu. Kvalitní výstup je 
nezbytný pro úspěšné naplnění cílů projektu. 
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10. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (zadávací 
lhůta), lhůta pro předložení nabídky 

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20. 9. 2011 ve 12 hodin. 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 

oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, 

s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 

82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. 

Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení 

rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které 

zadavatel nesmí uzavřít dle zákona smlouvu. 

11. Způsob a místo pro podání nabídky 

Nabídku je uchazeč povinen dodat písemně v českém jazyce v 1 originále a 1 kopii, a to včetně 

požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. 

Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučenou poštou, a to tak, aby byla nejpozději do 

konce lhůty pro podání nabídek doručena Zadavateli. 

Obálku s nabídkou uchazeči označí výrazně „ NABÍDKA – Veřejná zakázka „Zpracování cyklogenerelu 

na území Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko – území v NP a území mimo NP v rámci projektů 

spolufinancovaných z národních programů SFŽP ČR“ – NEOTVÍRAT“ a dále na obálce uvede uchazeč 

název (obchodní firmu) a sídlo. Obálka musí být vhodným způsobem zajištěna proti manipulaci. 

Místem pro podání nabídek je kancelář Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko, České Žleby 6, 384 

44 Stožec. Adresa pro zaslání nabídky poštou je shodná. 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. 9. 2011 ve 13 hodin v kanceláři Mikroregionu Horní 

Vltava – Boubínsko na adrese České Žleby 6, 384 44 Stožec. Být přítomen otevírání obálek 

s nabídkami je za uchazeče oprávněn statutární orgán, nebo jím pověřená osoba na základě plné 

moci. 

12. Právo zrušit výzvu 

Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději 

do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 
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13. Závěrečná ustanovení 

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 

vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách, 

• jednat s uchazečem o smluvních podmínkách v mezích daných ustanoveními zákona č. 

137/2006 Sb., 

• nevracet podané nabídky, 

• na smluvní pokutu v případě prodlení dodavatele při plnění dle smlouvy, příp. při porušení 

podstatné povinnosti plynoucí ze smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení 

smlouvy. 

 

V Českých Žlebech  dne 

 

 

Ing. Zdeňka Lelková 

předsedkyně Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko 

 

14. Přílohy 

Příloha č. 1 – technická specifikace zadání části 1. a 2. projektu 


