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Výzva k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

 
Název VZ: Administrace veřejných zakázek 
 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás vyzývá k podání cenové nabídky. 
 
Tato veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 
v platném znění. Jako u zakázky malého rozsahu zadavatel postupuje podle § 6 a § 27 ZZVZ. Veřejná zakázka je 
zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné podmínky stanovené 
výzvou k podání nabídky. Podáním nabídky účastník zcela bez výhrad akceptuje podmínky stávajícího zadávacího 

řízení. 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace (dále jen „SHMB“) 
se sídlem:  Vídeňská 96, 639 00 Brno 
jejímž jménem jedná: Ing. Alena Říhová, ředitelka  
IČO:   62161598 
DIČ:   CZ62161598 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 195191040277/0100 
Kontaktní osoba: Ing. Alena Říhová, tel.: 739 755 220, e-mail: rihova@hrbitovybrno.cz 
Adresa pro doručování korespondence: Renneská třída 45, 639 00 Brno 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby administrátora veřejných zakázek na výběr 
zhotovitelů 3 staveb.  Specifikace všech staveb je uvedena v příloze č. 1, 2 a 3 této Výzvy. V rámci 
administrace jednotlivých VZ je požadováno: 

• vedení týmu zadavatele při přípravě zadávacího řízení 

• spolupráce ve formě metodického vedení na technických podmínkách (v rozsahu max. 5 

hodiny/řízení) 

• příprava kmenové zadávací dokumentace vč. kvalifikačních předpokladů, smlouvy či 

obchodních podmínek a vzorového formuláře nabídky, hodnocení na základě nejnižší 

nabídkové ceny 

• vedení týmu zadavatele při vysvětlování/změnách zadávací dokumentace během lhůty pro 

podání nabídek 

• vedení týmu zadavatele při přezkumu nabídek vč. přípravy nezbytných dokumentů a 

rozhodnutí zadavatele 

• vypořádání případných námitek podaných proti těm částem zadávacích podmínek, za které 

neseme odpovědnost (u ostatních spolupráce se zadavatelem při jejich vypořádání), 

vypořádání příp. námitek podaných proti těm rozhodnutím zadavatele, která vychází z našeho 

doporučení 

3. Základní požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

- Místem plnění je Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, Vídeňská 96, 639 00 Brno. 
- Termín realizace: ihned po podpisu smlouvy 
- Účastník předloží v rámci nabídky návrh smlouvy o dílo. Navržené smluvní podmínky vítězného 

účastníka budou po právní korektuře zadavatele přepracovány do finální verze smlouvy. 



2 
 

- Účastník je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná 
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů  

a) Základní způsobilost 

Účastník je povinen předložit čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v souladu  

s ustanovením § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (viz příloha 

č. 5 Výzvy). 

b) Profesní způsobilost 

Účastník doloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu veřejné zakázky  
a kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence, které nejsou 
k datu podání nabídky starší 90 dnů.  

Zadavatel může účastníka vyzvat k doplnění dokladů k prokázání kvalifikace, pokud je zadavateli 
nedoložil tak, jak je specifikováno výše. Zadavatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení účastníka, který 
neprokázal kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo účastníka, který podal nabídku, jež nebyla podána 
v souladu s podmínkami této Výzvy. O vyloučení bude účastník písemně informován. 
Vybraný účastník je povinen na výzvu zadavatele předložit originální listiny prokazující splnění 
požadované kvalifikace formou čestných prohlášení. 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídky a její obsahové členění 

Zadavatel požaduje členění nabídky v následujícím pořadí: 

1. Nabídkový list 

2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 

3. Oprávnění jednat za dodavatele (plná moc, výpis z obchodního rejstříku) 

4. Návrh smlouvy o dílo. podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka  

Nabídková cena bude zpracovaná jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace zakázky, uvedena 
v Kč ve struktuře cena bez DPH, DPH a cena s DPH. 

Nabídka musí být vždy vyhotovena v českém jazyce, datována a podepsána osobou oprávněnou jednat 
za dodavatele. 

6. Způsob, místo a lhůta pro podání nabídek 

Nabídku je nutné podat v písemném listinném vyhotovení v zalepené obálce označené názvem 
výběrového řízení „Administrace veřejných zakázek“ a označené “NEOTEVÍRAT“ a doručit poštou nebo 
osobně na adresu pro doručování korespondence v pracovní dny, a to v době od 8:00 do 15:00 hodin.  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.7.2022 v 11:00 hodin. 

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, je stanovena do 31.12.2022 

7. Hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší součet nabídkových cen v Kč bez DPH uvedený 
v nabídkovém listu (viz příloha č. 4). 

8. Práva zadavatele 

Zadavatel je oprávněn: 

- změnit podmínky uvedené v této výzvě; 
- dále jednat o předloženém návrhu smlouvy 
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- nevracet účastníkům podané nabídky; 
- neposkytovat účastníkům náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení; 
- zrušit zadávací řízení; 
- neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem. 

 
Zadavatel sděluje, že nebude organizovat otevírání obálek, kterého se mohou účastnit účastníci, jež 
podali nabídku. Vybraný účastník bude následně vyzván k uzavření smlouvy, kterou je povinen uzavřít 
se zadavatel ve lhůtě do 7 dnů. Nebude-li smlouva uzavřena z důvodů ležících výlučně na straně 
účastníka, bude vyzván k uzavření smlouvy účastník, který se umístil ve výběru nejvhodnější nabídky 
jako druhý v pořadí.  
 
Toto výběrové řízení zadává zadavatel jako veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s ust. § 31 není zadavatel 
povinen tuto zakázku zadávat podle tohoto zákona. Proti rozhodnutí zadavatele proto není možné 
podávat námitky ani podněty na přezkum úkonů zadavatele. 
 
 

Přílohy:  

1. Specifikace rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně - Králově Poli 
2. Specifikace stavby kolumbárií, přístupové cesty a rozptylové loučky na pohřebišti v Brně -

Židenicích 
3. Specifikace rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna 
4. Nabídkový list 
5. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění 

 
V Brně dne 18. července 2022  
 
 
 
       ……………………………………………………………………. 

              Ing. Alena Říhová, ředitelka 
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Příloha č. 1 

Specifikace rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně - Králově Poli 

Název VZ Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně - Králově Poli 

Předpokládaná hodnota bez DPH 5.063.679,48 Kč 

Režim VZ podlimitní veřejná zakázka 

Druh zadávacího postupu zjednodušené podlimitní řízení 

 

Předmětem zakázky je rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně - Králově Poli. Objekt se 

nachází v severozápadní části pohřebiště. Půdorys o zastavěné ploše 151m2 objekt je značně členitý. 

Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený objekt s půdním prostorem. Zdivo je cihelné, 

podlahy prkenné a betonové s dlažbou. Stropy trámové s podbitím a záklopem. Dveře jsou dřevěné, 

částečně ve fošnových a částečně v ocelových zárubních. Okna jsou dřevěná s ocelovou mříží. Střešní 

krytina je keramická pálená taška. Do objektu je přivedena vodovodní přípojka, přípojka elektro a 

přípojka slaboproudu. Splaškové vody z objektu jsou svedeny do jímky na vyvážení. Odvod dešťové 

vody ze střechy zůstává beze změny. V roce 2000 byla provedena výměna krytiny celého objektu, 

včetně osazení nového elektroměrového rozvaděče, v obytné části objektu byla částečně vyměněna 

elektroinstalace. Byla provedena instalace hromosvodu a oprava dešťových svodů. Dále byla 

provedena oprava venkovního oplocení drátěným pletivem. 
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Příloha č. 2 

Specifikace stavby kolumbárií, rekonstrukce přístupové cesty a zřízení rozptylové loučky na 
pohřebišti v Brně-Židenicích 

Název VZ Rekonstrukce prostoru před obřadní síní v Brně-Židenicích 

Předpokládaná hodnota bez DPH 7.100.000 Kč 

Režim VZ podlimitní veřejná zakázka 

Druh zadávacího postupu zjednodušené podlimitní řízení 

 

Předmětem zakázky bude změna dokončené stavby - oprava zpevněných ploch chodníků (SO.01), 

úprava inženýrských sítí, doplnění kolumbárií a mobiliáře v podobě laviček, odpadového systému, 

nápustného místa a obřadního pultu (SO 02). Navrženy jsou i nové krajinářské úpravy – rozptylová 

loučka, výsadba dřevin a další úpravy (SO 03). 

Dílo bude realizováno na 2 etapy: 

1. etapa - oprava zpevněných ploch a osazení mobiliáře (konkrétně kolumbária, 3 betonové lavičky, 

nápustní místo, obřadní pult) a úpravu sítí technické infrastruktury; 

2. etapa - oprava zpevněné plochy v západní části řešeného území, rozptylová loučka, osazení mobiliáře 

(konkrétně „první“ řada kolumbárií a 3 betonové lavičky).  
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Příloha č. 3 

Specifikace rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna 

Název VZ Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města 
Brna 

Předpokládaná hodnota bez DPH 366.220.130 Kč 

Režim VZ nadlimitní veřejná zakázka 

Druh zadávacího postupu užší řízení 

 

Předmětem veřejné zakázky je řešení rekonstrukce dnešních asfaltových cest na Ústředním hřbitově 

města Brna v jeho nejstarší části. Tato část byla realizována v roce 1883 na základě návrhu Aloise 

Pastorfera z roku 1881. V roce 1924-1926 byla realizována v této části obřadní síň podle návrhu arch. 

Bohuslava Fuchse a arch. Josefa Poláška. V letech 1945-1946 bylo vybudováno pietní území – čestné 

pohřebiště členů odboje, sovětských a rumunských vojáků. V řešeném území se nachází tzv. čestný 

kruh, kde jsou pohřbeny významné osobnosti. 
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Příloha č. 4 
NABÍDKOVÝ LIST 

 

ÚČASTNÍK 
(obchodní firma nebo název) 

 

Sídlo účastníka 
(celá adresa vč. PSČ) 

 

Právní forma  

IČO  

DIČ  

telefonní kontakt  

e-mail  

 
ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

v Kč 

 Výběr zhotovitele 
rekonstrukce domku 
obřadníka na pohřebišti 
v Brně – Králově Poli 
podlimitní VZ 

Výběr zhotovitele kolumbárií, 
přístupové cesty a rozptylové 
loučky na pohřebišti v Brně-
Židenicích (rekonstrukce 
prostoru před obřadní síní 
Židenice) 
podlimitní VZ 

Výběr zhotovitele 
rekonstrukce 
asfaltových cest na 
Ústředním hřbitově 
města Brna 
nadlimitní VZ 

Nabídková cena bez 
DPH za řádné 
výběrové řízení 

   

Nabídková cena bez 
DPH při rozhodnutí o 
zrušení zadávacího 
řízení před 
otevíráním nabídek 

   

Nabídková cena bez 
DPH při rozhodnutí o 
zrušení zadávacího 
řízení po otevírání 
nabídek, ale před 
posouzením a 
hodnocením nabídek 

   

Nabídková cena bez 
DPH při rozhodnutí o 
zrušení zadávacího 
řízení po posouzení a 
hodnocení nabídek 

   

Nabídková cena bez 
DPH případě 
opětovného vyhlášení 
zadávacího řízení 

   

Součet nabídkových 
cen bez DPH 

   

DPH    

Nabídková cena vč. 
DPH celkem 

   

 
 
V …………………..…. dne ……………… 
 
 

…………………………………………. 
razítko a podpis účastníka 
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Příloha č. 5 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění 

1. Já, níže podepsaný zástupce dodavatele tímto čestně prohlašuji, že dodavatel v zadávacím 
řízení s názvem „Administrace veřejných zakázek“ splňuje základní způsobilost, neboť: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 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 země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani, 

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, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

 
2. Dále čestně prohlašuji, že je-li účastníkem právnická osoba, podmínku podle odstavce 1 písm.  

a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje  

a) tato právnická osoba,  

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  
 
3. Dále čestně prohlašuji, že účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu  

a) zahraniční právnické osoby, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje tato právnická 
osoba  
a vedoucí pobočky závodu,  

b) české právnické osoby, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňují osoby uvedené v 
odstavci  
2 a vedoucí pobočky závodu.  

 

 

V …………………… dne ……………            ..…......…………………………………. 

razítko a podpis osoby oprávněné 
jednat za dodavatele 

 
 


