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VÝZVA  

A  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO 

ROZSAHU 
„Obnova záchytné stěny tunelové střelnice MP 

Brno II.“ 

veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

 

 

ZADAVATEL: 
Statutární město Brno – Městská policie Brno 

se sídlem: Štefánikova 112/43, 602 00 Brno 

IČ: 44992785 
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1. Identifikační údaje zadavatele 

1.1. Základní údaje o zadavateli 

Název zadavatele: Statutární město Brno – Městská policie Brno 

Sídlo zadavatele: Štefánikova 112/43, 602 00 Brno 

IČO / DIČ zadavatele: 44992785 

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Luboš Oprchal, ředitel 

Kontaktní osoba: Ing. Kamila Formanová, referent OMTZ 

 

 1.2. Kontaktní osoby zadavatele 

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého 

rozsahu je odborný referent OMTZ Ing. Kamila Formanová, email: 

kamila.formanova@mpb.cz. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele 

s dodavateli. 

 

2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

2.1.  Druh veřejné zakázky malého rozsahu 

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že předmětná veřejná zakázka není 

s poukazem na ust. § 31 ZZVZ, zadávána v zadávacím řízení podle ZZVZ. 

 

2.2.  Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou opakované obnovy záchytné 

stěny tunelové střelnice MP Brno včetně potřebných dalších činností a dodávek 

souvisejících s tunelovou střelnicí MP Brno dle specifikace v příloze č. 1, na dobu 

neurčitou s plněním od roku 2022. 

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 

zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace. 

 

2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí celkem 1.792.588,- 

Kč vč. DPH/4 roky, tj. 1.481.477,69 Kč bez DPH/4 roky. Smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou s plněním od roku 2022. 

mailto:kamila.formanova@mpb.cz
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3. Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

     Plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude zahájeno od roku 2022. Smlouva na 

plnění předmětu veřejné zakázky bude s vybraným dodavatelem uzavřena 

bezprostředně po skončení zadávacího řízení, v němž zadavatel rozhodl o výběru 

nejvhodnější nabídky. 

    Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s plněním od roku 2022. 

  Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

4. Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

4.1. Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je tunelová střelnice MP Brno na 

ulici Křenová 4, Brno. 

 

4.2. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 27. 10. 2021 v 10:00 hodin, Křenová 4, 

Brno. Kontaktní osoba:  Mgr. Zdeněk Paďourek, tel.: 543 566  502,   606 768 769. 

 

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky  

      Dodavatel je ve své nabídce povinen předložit následující dokumenty k prokázání 

splnění kvalifikace (postačí předložení prostých kopií):  

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje; 

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky malého 

rozsahu (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění). 

c) účastník dále potvrdí skutečnosti uvedené v přílohách č. 4 a 5 svým podpisem. 

 

6. Platební a obchodní podmínky 

6.1. Návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky tvoří přílohu číslo 3 této výzvy a 

zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn jakkoliv měnit text smlouvy, 

pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Přílohou návrhu 

smlouvy jsou Pravidla sociální odpovědnosti (viz příloha č. 7 výzvy a zadávací 

dokumentace). 
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6.2.  Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem 

nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém 

případě doloží dodavatel toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce. 

6.3.  Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednavatele a dodavatele nebo 

osobami jimi zmocněnými; změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke 

smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

6.4. Zadavatel má právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i jen započatý 

den prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dodavatele, a to zejména za prodlení 

při pozdní dodávce (každého jednotlivého plnění), a rovněž na náhradu 

veškerých nákladů vzniklých zadavateli tím, že zadavatel byl nucen řešit stav 

vzniklý prodlením (tj. náhradu škody). 

6.5.  Zadavatel požaduje tyto platební podmínky: 

a) celková úhrada za jednotlivé objednávky bude provedena na základě faktury po 

převzetí předmětu jednotlivých objednávek; zálohy zadavatel neposkytuje, 

b) minimální splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 

c) veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a 

zákona o účetnictví, a číslo smlouvy zadavatele; v případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 

splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či 

opravených dokladů. 

d) Na účetních dokladech musí být uvedeno: 

Adresa odběratele: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00  Brno 

IČ: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Adresa příjemce a doručovací adresa: 

Statutární město Brno, Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00  Brno 

 

Zasílání faktur vč. příloh preferujeme elektronickou formou  prostřednictvím 

datové schránky scedv36, případně e-mailem na podatelna.mpb@brno.cz. Pokud 

toto nelze z Vaší strany zajistit, zasílejte poštou na adresu Městská policie Brno, 

Štefánikova 43, 602 00  Brno. Vždy však prosíme zasílat faktury pouze jednou - ne 

více způsoby. 

6.6. Uzavření smlouvy s dodavatelem nezakládá pro vybraného dodavatele žádný 

nárok na plnění, toto plnění bude realizováno vždy až na základě každé 

zadavatelovi objednávky konkrétního dílčího plnění. 

mailto:podatelna.mpb@brno.cz
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6.7. V případě, že dojde k poklesu prodejních cen předmětu tohoto výběrového řízení, 

pod ceny vysoutěžené, zavazuje se dodavatel účtovat za předmět tohoto 

výběrového řízení částky v této aktuální prodejní výši. 

6.8. Požadavek na specifikaci poddodavatele  

V případě, že část veřejné zakázky malého rozsahu bude plněná prostřednictvím 

poddodavatelů, požaduje zadavatel v nabídce uchazeče uvést identifikační údaje 

poddodavatelů, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude 

zadána poddodavateli a procentuální vyjádření podílu poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu ve vztahu k objemu nákladů celého plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za 

poskytování řádného plnění. 

 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

7.1. Základní požadavky zadavatele  

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu 

veřejné zakázky malého rozsahu v Kč, a to v členění dle přílohy č. 2 této výzvy a 

zadávací dokumentace. 

Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou a bude uvedena v české měně 

v členění dle přílohy č. 2. 

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude 

v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.  

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním 

veřejné zakázky, včetně dopravy do místa určení Křenová 4, Brno. Součástí sjednané 

ceny jsou veškeré poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné plnění 

zakázky, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak. 

Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

7.2. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

Nabídkovou cenu (resp. jednotkové ceny v Kč vč. DPH) je možno překročit 

v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu dojde ke 

změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět veřejné 

zakázky malého rozsahu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Dále je možné navýšit cenu za plnění v případě, že bude vyhlášena míra inflace 

ČSÚ za předcházející kalendářní rok o více jak 3 %, o tuto míru inflace. Cena za 

plnění bude upravena po vyhlášení míry inflace ČSÚ k 01. 03. příslušného 

kalendářního roku a to dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. 
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8. Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení 

      Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria hodnocení nejnižší 

nabídková cena. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné 

zakázky malého rozsahu v Kč bez DPH stanovená dodavatelem. Jako nejvhodnější 

nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH za 1 

kalendářní rok.  

Tabulka č. 1 

 Množství/1 kalendářní rok  
Cena bez 

DPH 
                            

DPH 

Cena vč. 

DPH 

a) 

Renovace 100 ks lamel záchytné stěny 

systému Multiflex z měkčeného 

polyvinylchloridu systémem výřezu 

poškozených ploch a navaření nového 

materiálu dodaného dodavatelem (práce 

bez materiálu - provedení výřezu 

poškozené části lamely a svařením 

doplnění vyříznuté části lamely, při 

zachování rozměru lamely 

2.800x500x12mm, zachování tří 

normovaných otvorů lamely pro její 

nasazení na ocelové trny závěsu a 

zachování balistických vlastností lamely). 

Pozn.: musí být dodržena požadovaná 

technologie spojení – tj. svařování, nikoli 

lepení.  

 

 

 

b) 

100 m materiálu lamely z měkčeného 

polyvinylchloridu pro měkké 

zachycování střel systém Multiflex (šířka 

500mm, tloušťka 12mm, barva 

natural/žlutá) 

 

 

 

c) 

Ekologická likvidace 5 ks lamel záchytné 

stěny z měkčeného polyvinylchloridu a 

zbytků po renovaci lamel 

 
 

 

d) 

Dodávka 10 ks nových lamel záchytné 

stěny z měkčeného polyvinylchloridu pro 

měkké zachycování střel systému 

Multiflex rozměr 2.800x500x12mm 

(barva natural/žlutá) 

 

 

 

e)  

Papírová role pro projekční stěnu 1 ks, 

šířka papíru 4.200 mm, délka papíru 

v roli 60m.  
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Celkem 

(Σ řádků a) – e) 

 

 
 

 

Tabulky č. 1 tvoří přílohu č. 2 této dokumentace 

Náklady na dopravu do místa plnění a čas strávený na cestě do místa plnění budou 

zahrnuty v nabídkových cenách. Další náklady již k nabídnutým cenám nebudou 

účtovány. 

 

9. Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek 

9.1. Nabídka musí být podána písemně v listinné formě a podepsána osobou 

oprávněnou zastupovat dodavatele. 

9.2. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována 

v českém jazyce. 

9.3. Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, tj. 

„Obnova záchytné stěny tunelové střelnice MP Brno II.“. Na obálce bude uvedeno 

velkými písmeny "N E O T E V Í R A T". Na obálce musí také být uvedeny 

identifikační údaje dodavatele. Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše 

uvedeného na podatelnu v sídle zadavatele (provozní doba podatelny v pracovní 

dny od 7:00 hodin do 15:30 hodin. Nabídka musí být podána nejpozději do konce 

lhůty pro podání nabídek.  

9.4. Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 8. 11. 2021, do 09:00:00 

hodin. 

9.5. V nabídce musí být na krycím listu uvedeno (příloha č. 6 této výzvy a ZD): 

- identifikační údaje dodavatele v rozsahu uvedeném v ust. § 28 písm. g) ZZVZ, 

- kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi 

dodavatelem a zadavatelem,  

- nabídková cena v členění celková nabídková cena v členění dle čl. 7.1., 

9.6. Dodavatel předloží nabídku v originále a případně (nepovinně) i v dalším 1       

výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, 

ostatní případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. Veškeré součásti nabídky 

musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem 

pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich 

vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 

Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či 

Kopii, též údaje dle ustanovení odst. 9.5. této dokumentace. Všechny stránky 

nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou. 
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9.7. Dodavatel předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (USB, CD či 

DVD). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. 

Zadavatel preferuje předložení na USB. 

 

9.8. Návrh smlouvy včetně všech příloh na realizaci veřejné zakázky je účastník 

povinen předložit na technickém nosiči dat a to ve strojově čitelném formátu 

(editovatelném) z důvodu uveřejnění smlouvy v registru smluv. Technický 

nosič musí být označen čitelnými identifikačními údaji účastníka (název/firma 

účastníka) a názvem zakázky.   

 

9.9. Návrh smlouvy tvoří přílohu číslo 3 této výzvy a zadávací dokumentace. 

 

 

10. Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 

veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat 

při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této 

zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek 

s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

 

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 

jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel 

výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

 

 

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky malého 

rozsahu v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé 

požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě 

zasílat prostřednictvím emailové adresy kamila.formanova@mpb.cz k rukám osoby 

uvedené v odst. 1.2. této zadávací dokumentace a žádost musí být zadavateli doručena 

nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V žádosti o 

poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje 

dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel 

odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty, 

vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 

mailto:kamila.formanova@mpb.cz
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dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím 

datové zprávy, případně e-mailu.  

Z důvodu dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace neumožňuje zadavatel osobní ani telefonické dotazy či konzultace 

týkající se předmětné veřejné zakázky či zadávacího řízení na předmětnou zakázku. 

 

 

12. Další požadavky a podmínky zadavatele 

12.1. Předpokládaný termín uzavření smlouvy:  11/2021 

12.2. Dodavatel do smlouvy výslovně uvede, že se zavazuje zahájit činnost dle této 

smlouvy nejpozději do 14-ti dnů ode dne obdržení každé jednotlivé písemné 

objednávky. 

12.3. Zadavatel požaduje záruční dobu 24 měsíců od protokolárního předání díla, příp. 

jeho části. 

 

13. Ostatní informace 

13.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 

bez udání důvodů. 

13.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit podmínky zadávání veřejné 

zakázky malého rozsahu. 

13.3. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při zadávání veřejné 

zakázky malého rozsahu. 

13.4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, nepřipouští dílčí plnění. 

13.5. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

13.6. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že MP je povinným subjektem podle 

zákona o registru smluv, a pokud smlouva podléhá uveřejňovací povinnosti, 

bude tato uveřejněna v registru smluv. V souladu s tímto zákonem nabývá 

smlouva účinnosti až jejím uveřejněním. Smlouvu v registru smluv uveřejní MP 

Brno. 

13.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u 

třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost. 

13.8. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace plnění  

Příloha č. 2 – Tabulky – cenová nabídka 

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky  

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele – základní způsobilost 

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti  

Příloha č. 6 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 7 – Pravidla sociální odpovědnosti 

 

 

V Brně dnem elektronického podpisu 

 

 

____________________________ 

Statutární město Brno – Městská policie Brno 
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