
MIKROREGION HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO  
Adresa: Stožec 54, 384 44 Stožec 

 
Výzva k podání nabídky 

 V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s pravidly Dispozičního fondu – programu přeshraniční 

spolupráce 
 

Na služby 
 
 

„Jednotné značení Bílá stopa Šumava“ 
 
 
 

INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
  
Zakázka zahrnuje výrobu 33 ks informačních stojanů, z tohoto počtu bude 
30 ks informačních stojanů doplněno laminovanou mapou, 3 ks budou 
dodány bez mapy. Osazení bude provedeno u všech 33 ks informačních 
stojanů.  Druhou částí zakázky je výroba a osazení 54 ks cedulí – nástupní 
místo a výroba 10 ks samotných cedulí (tj. bez sloupku a osazení).  
Přesná specifikace stojanů a cedulí je uvedena v příloze č. 3. Tiskové 
poklady pro cedule a mapy má zadavatel k dispozici.  
 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Zadavatel zakázky:       Mikroregion Horní Vltava -   
                                                                  Boubínsko 
       Stožec 54, 384 44 Stožec   
               IČ: 72026715 
 
 
zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Zdeňkou Lelkovou 
                                                                  statutární zástupkyní mikroregionu 
 
                                       
pracovníci poskytující informace:  Ing. Zdeňka Lelková 
    
 
Ve Stožci    14.1.2013    Ing. Zdeňka Lelková 
 
           



  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 
 

MIKROREGION HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO  
Adresa: Stožec 54, 384 44 Stožec 

 
Vyhlašuje výběrové řízení   

V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v souladu s pravidly Dispozičního fondu – programu přeshraniční 

spolupráce 
 

Na služby 
 
 

„Jednotné značení Bílá stopa Šumava“ 
 

1. Zadavatel 
 

Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko 
Stožec 54, 384 44 Stožec  
IČ: 72026715 
statutární zástupce: Ing. Zdeňka Lelková  

          
2. Vymezení a předmět zakázky 
 
Předmětem plnění je: 
výroba 33 ks informačních stojanů, z tohoto počtu bude 30 ks informačních stojanů doplněno 
laminovanou mapou, 3 ks budou dodány bez mapy. Osazení bude provedeno u všech 33 ks 
informačních stojanů.  Druhou částí zakázky je výroba a osazení 54 ks cedulí – nástupní místo a 
výroba 10 ks samotných cedulí (tj. bez sloupku a osazení).  
Přesná specifikace stojanů a cedulí je uvedena v příloze č. 3. Tiskové poklady pro cedule a mapy 
má zadavatel k dispozici.  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 490 620,- Kč (bez DPH) 
 
3. Doba a místo plnění 
 
Doba plnění předmětu plnění: 2 měsíce.  
Přesné datum zahájení plnění je podmíněn vydáním příslušných souhlasů stavebních úřadů 
s umístěním cedulí a stojanů (předpoklad únor 2013).   
Místo plnění: k.ú. jednotlivých obcí, obce uvedeny v příloze č. 3                                                   
 
4.  Prokázání kvalifikace dodavatelů 

 
Základní kvalifikační předpoklady  
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení, 
jehož vzor je v příloze zadávací dokumentace. 
 



Profesní kvalifikační předpoklady  
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením následujících kopií 
dokladů: 
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z obdobné evidence, pokud je 
v něm zapsán, 
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
(živnostenský list, výpis ze živnostenského rejstříku). 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

Pokud kvalifikační předpoklady předkládá sdružení více společností, je třeba předložit výše 
uvedené doklady a čestná prohlášení za každou společnost samostatně.  
 
5. Způsob zpracování nabídky 

 
Nabídka bude členěna v následujícím pořadí: 

- Krycí list nabídky – viz příloha č.1 ZD 
- Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů – viz. příloha č. 2 ZD 
- Doklady ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo – příloha č. 4 

Pokud uchazeč využije k plnění zakázky subdovatele, uvede na krycí list (příloha č. 1) jméno 
subdodavatele a plnění, které bude subdodavatel zajišťovat.  

 
6. Obchodní podmínky 
  
Uchazeč předloží vyplněný návrh smlouvy o dílo (vzor – příloha č. 4), který bude respektovat 
následující obchodní podmínky i ostatní podmínky plynoucí z této dokumentace.  

- záruční doba činí minimálně 48 měsíců 
- zadavatel nebude poskytovat zálohy 
- splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena na 30 dní  

  
7. Způsob hodnocení nabídek 
 
Základní hodnotící kriterium pro zadání zakázky na služby je: 

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 
- je číselně vyjádřitelným kritériem, dle kterého bude stanoveno pořadí nabídek podle výše 
nabídkové ceny bez DPH jednotlivých uchazečů. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od 
nejvýhodnější k nejméně vhodné 
 
 
8. Podklady 
 
Technická specifikace cedulí a stojanů – příloha č. 3. 
 
 
 



9. Dodatečné informace 
 
Dodatečné informace, dotazy k zakázce je možné zaslat minimálně 3 dny před ukončením lhůty pro 
podání nabídek a to emailovou formou na lelkova@tiscali.cz, případně telefonicky na 739 035 996 
(p. Lelková). Odpovědi a upřesnění budou předány všem osloveným uchazečům vč. jejich 
zveřejnění na totožných místech jako výzva a zadávací dokumentace.  
 
 
10. Způsob a lhůta podání nabídek 
 
Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na adresu: Obec Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 
384 91 Horní Vltavice v řádně uzavřené obálce označenou jménem uchazeče a nápisem  
 
NEOTVÍRAT -  NABÍDKA:   „Jednotné značení Bílá stopa Šumava“ 

  
 do 28. 1 2013 do 09:00 hod.   
Za okamžik doručení nabídky se považuje její fyzické předání na uvedenou adresu, nikoli pouze 
předání k přepravě. Proto při doručení nabídky poštou či obdobnou kurýrní službou je nutné počítat 
s přiměřenou časovou rezervou.  
 
10. Otevírání obálek 
 
Otevírání obálek se uskuteční na adrese Obec Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 384 91 Horní 
Vltavice dne 28.1.2013 od 9:00   
Otevírání obálek se může zúčastnit 1 zástupce uchazeče, který podá nabídku. 

 
11. Ostatní 
 
Veřejná zakázka je součástí realizace projektu č. 10/51 „Jednotné značení Bílá stopa Šumava“ 
podpořeného z Dispozičního fondu, Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát 
Bavorsko. 
 

 
 
 

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ 
„Investice do vaší budoucnosti“ 

 
 
Ve Stožci    14.1.2013   Ing. Zdeňka Lelková 
 
                         
Přílohy:    
1. Krycí list nabídky – příloha č. 1 
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 2 
3. Technická specifikace cedulí a stojanů – příloha č. 3  
4. Vzorový návrh smlouvy – příloha č. 4 
5. CD s elektronickou verzí výzvy, zadávací dokumentace a příloh 1 - 4 



                                                                                     
Příloha č. 1: Krycí list 
 
Zakázka: „Jednotné značení Bílá stopa Šumava“ 

 
  

A. Identifikační údaje uchazeče: 
 
Obchodní jméno: 
 
 
Sídlo: 
 
 
IČO: 
 
 
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 
 
 
Telefon. fax, mail: 
 
 
B. Identifikace subdodavatele: 
 
Obchodní jméno: 
 
 
IČO: 
 
 
Popis (rozsah) plnění v rámci zakázky: 
 
 
 
C. Cenová nabídka – cena za předmět plnění v rozsahu vyplývajícím ze zadávací dokumentace:  
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. 
DPH 

Cena celkem 
 

   

 Cena zahrnuje veškeré náklady, které se vztahují k předmětu plnění. 
 
 
 
 
 
Datum, jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 
 (vzor pro dodavatele –fyzická osoba) 

dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „ZVZ“ ve 
smyslu a pro účely prokázání kvalifikace dle § 62 odst. 2 ZVZ. 

       Fyzická osoba (dodavatel)………........................................................................................... 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin 

účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu. Toto prohlášení je učiněno jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, (§ 53 odst. 1 písm. b) ZVZ) 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele 
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Toto 
prohlášení je učiněno jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
(§ 53 odst. 1 písm. b) ZVZ) 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) ZVZ), 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ), 

e) není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) ZVZ)., 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště uchazeče, a to ani ve vztahu ke spotřební dani (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ), 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemí 

sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče (§ 53 odst. 1 písm. g) ZVZ), 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a 

to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče (§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ), 
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 

podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se předpoklad i na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) ZVZ), 

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

zvláštního právního předpisu, . 
 

V …………………… dne: …………………… 

 
…………………………………………………………………….. 

podpis oprávněné osoby* 
 
 
*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) 
nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (vzor pro dodavatele – právnická osoba) 

dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „ZVZ“ ve 
smyslu a pro účely prokázání kvalifikace dle § 62 odst. 2 ZVZ. 

 
Společnost (dodavatel)………………………………………………………………………… 

a)    a to jak právnická osoba, tak její statutární orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu a je-li statutárním   
 orgánem dodavatele právnická osoba, tak ani  tato právnická osoba, nebo její statutární orgán nebo každý člen  

statutárního orgánu této právnické osoby a podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky pak rovněž vedoucí této organizační složky nebyl pravomocně odsouzen 
pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované 
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k  zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Toto prohlášení je 
učiněno jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, (§ 53 odst. 1 
písm. b) ZVZ) 

b)   a to jak právnická osoba, tak její statutární orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu a je-li statutárním  
 orgánem dodavatele právnická osoba, tak ani  tato právnická osoba, nebo její statutární orgán nebo každý      
         člen statutárního orgánu této právnické osoby  a podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická   
        osoba prostřednictvím své organizační složky pak rovněž vedoucí této organizační složky nebyl   
        pravomocně  odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata  souvisí s předmětem podnikání dodavatele  
        podle zvláštních  

 právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Toto prohlášení je 
učiněno jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, (§ 53 odst. 1 
písm. b) ZVZ) 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) ZVZ), 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ), 

e) není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) ZVZ)., 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště uchazeče, a to ani ve vztahu ke spotřební dani (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ), 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemí 

sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče (§ 53 odst. 1 písm. g) ZVZ), 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče (§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ), 
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 

podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se předpoklad i na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) ZVZ), 

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

zvláštního právního předpisu, . 
 

V …………………… dne: …………………… 

 
…………………………………………………………………….. 

podpis oprávněné osoby* 
 
 
*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) 
nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci) 

 


