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1.

INFORMACE O ZADAVATELI, DALŠÍ INFORMACE
1.1 Základní údaje

typ:

veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ

název:

Obec Hradištko

sídlo:

Hradištko 642, PSČ 28912

IČ:

00239135

DIČ:

neplátce

ID datové schránky:

fxzarde

Adresa profilu zadavatele:

https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obehradis/

Elektronický nástroj pro
podání nabídek:

eGORDION v. 3.3 - Tender arena

zastoupený:

Ing. Vlastimilem Šestákem, starostou

1.2 Smluvní zastoupení zadavatele
název:

WITERO s.r.o.

sídlo:

Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ:

24235865

Kontaktní osob:

Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka

e-mail:

bubenikova@ak-bubenikova.cz

tel.:

+420 777 215 314

ID datové schránky:

gugiy6s

Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli.
1.3 Označení osoby, která vypracovala část ZD
Ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel prohlašuje, že Projektová dokumentace a Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této zadávací dokumentace byly
vypracovány osobami uvedenými v těchto dokumentech.
1.4 Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování
Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího
řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze
č. 6 k tomuto zákonu.
Tato zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek obsahuje podmínky a požadavky stanovené
ZZVZ, podrobnější vymezení údajů a další informace nezbytné pro zpracování nabídky. Zadávací
dokumentace rovněž obsahuje specifikaci požadavků na prokázání splnění kvalifikace. Práva,
povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené, se řídí ZZVZ. Pojmy použité v této
zadávací dokumentaci vyplývají ze ZZVZ, pokud není dále stanoveno jinak.
V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele.
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1.5 Komunikace
Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ zásadně
písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavateli musí probíhat
elektronicky (s výjimkou případů uvedených v § 211 odst. 3 ZZVZ), a to zejména prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje: eGORDION v. 3.3 - Tender arena (dále jen „elektronický
nástroj“).
Prostřednictvím elektronického nástroje je nutné provádět příjem nabídek. Podání nabídky nelze
provést jinak než prostřednictvím elektronického nástroje. Ostatní písemná komunikace v zadávacím
řízení (např. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, výzva dodavateli k objasnění nabídky,
námitky dodavatele) může probíhat mimo elektronický nástroj, avšak elektronicky, zejména
prostřednictvím datové schránky či e-mailu. K nabídkám podaným v zadávacím řízení jinak než
elektronickým nástrojem (tedy například e-mailem, datovou schránkou či v listinné podobě), se
nepřihlíží.
Pro komunikace se zadavatelem (zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického nástroje je
dodavatel povinen se zaregistrovat na adrese elektronického nástroje: www.tenderarena.cz (viz
odkaz „registrace dodavatele“), uživatelská podpora elektronického nástroje na: tel.: +420 226
258 888, e-mail: support@tendersystems.cz.
Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení poskytne zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré
informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou
komunikaci, zejména pro elektronické podání nabídek.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje
zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídek tak, aby tato byla podána ve
lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání do elektronického nástroje po
nahrání veškerých příloh).
Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové
schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, pokud jde
o
a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,
b) oznámení o výběru dodavatele,
c) vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do
datové schránky adresáta.

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místních komunikací
- Za školou, U jatek a Kerské podlesí (jedná se o místní názvy jednotlivých komunikací, nejedná se o
oficiální názvy ulic), v obci Hradištko (okr. Nymburk) a dále vypracování projektové dokumentace pro
provedení stavby (vč. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) pro výše uvedené
komunikace, a to před zahájením provádění stavebních prací. Specifikace předmětu veřejné zakázky
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ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ je uvedena v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj.
Závazném vzoru smlouvy, v Projektové dokumentaci (ve stupni: dokumentace pro stavební povolení),
a na jejím základě zpracovaném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace (ve stupni: dokumentace pro stavební povolení),
která je přílohou této zadávací dokumentace, byla zpracovaná celkem pro 9 úseků komunikací (Za
školou, U letadla, Nová, Spojovací, U Borku, Bubnova, Po Kopeckova, U jatek, Kerské podlesí), proto
tato projektová dokumentace obsahuje i části, které se tohoto zadávacího řízení netýkají.
Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracovaná v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Obsahově musí projektová dokumentace být
zpracovaná v rozsahu v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace musí určovat stavbu v technických,
ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné
zakázky, a to v části realizace stavebních prací, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické,
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit vybranému
dodavateli soupis úplných stavebních prací, dodávek a služeb a tomu odpovídajícího výkazu výměr
stavby.
2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí: 4,683.000,- Kč bez DPH.
2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
kódy CPV:

45000000-7 Stavební práce
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

2.4 Stanovení technických podmínek
Technické podmínky veřejné zakázky jsou specifikovány v přílohách k této zadávací dokumentaci,
zejména v Projektové dokumentaci (ve stupni: dokumentace pro stavební povolení), a na jejím
základě zpracovaném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na určité
dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, je tím definován minimální požadovaný standard.
V případě každého takového odkazu má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení, stejně
jako v případě odkazu na normy nebo technické dokumenty podle ustanovení § 90 odst. 1, 2 a 3
ZZVZ, které však splňuje atributy odborného úzu nebo lze prokázat jeho kvalitativní kompatibilitu
s projektovaným nebo požadovaným řešením.

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 Termín plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu se smlouvou
o dílo, jejíž závazný vzor tvoří této zadávací dokumentace. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je
podmíněn ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: 14. prosince 2020.
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Plnění bude zahájeno bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.
Termín dokončení předmětu veřejné zakázky:

smlouvy o dílo.

nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření

3.2 Místo plnění
Místem plnění této veřejné zakázky se rozumí ulice Za školou, U jatek a Kerské podlesí (jedná se o
místní názvy jednotlivých komunikací, nejedná se o oficiální názvy ulic), v obci Hradištko. Blíže
specifikováno projektovou dokumentací (ve stupni: dokumentace pro stavební povolení).

4.
POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA
NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
4.1 Poskytování zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje neomezený dálkový přístup ke kompletní zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce na profilu zadavatele: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obehradis/, ode dne
uveřejnění výzvy k podání nabídek.
Kompletní zadávací dokumentace může být poskytnuta také v elektronické podobě zdarma na
základě písemné žádosti u kontaktní osoby, uvedené v čl. 1.2 této zadávací dokumentace.
Po celou lhůtu pro podání nabídek bude zadávací dokumentace na profilu zadavatele kompletní,
neomezeně a dálkově přístupná.
4.2 Prohlídka místa plnění
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky neorganizuje prohlídku místa plnění, neboť místo budoucího
plnění je veřejně přístupné.
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4.3 Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to v písemné formě v elektronické
podobě k rukám kontaktní osoby uvedené v čl. 1.2 zadávací dokumentace (tj. e-mailem, datovou
schránkou nebo prostřednictvím elektronického nástroje), ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ před
uplynutím lhůt dle § 54 odst. 5 ZZVZ. Vysvětlení, případně související dokumenty, zadavatel uveřejní
na profilu zadavatele, vč. přesného znění žádosti, ve lhůtě dle ZZVZ.
Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
Zadavatel si v souladu s § 99 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci. Pokud tato změna nastane, zadavatel bude o této změně informovat v
dostatečném časovém předstihu všechny dodavatele. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací
podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu k podání nabídek. Dodavatelům v takovém případě nenáleží žádná úhrada
vzniklých nákladů. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit
okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny
nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

5.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
5.1 Kvalifikační předpoklady

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle ust. § 74 až § 80 ZZVZ.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ,
c) splní ekonomickou kvalifikaci podle ust. 78 ZZVZ, a
d) splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) ZZVZ.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele
nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí
nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou osobou.
Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle ust. § 77
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu § 53 odst. 4
zákona nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Dodavatelé mohou v souladu s § 228 ZZVZ k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní a profesní způsobilost, starší než 3 měsíce. Tento výpis nahrazuje doklad
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prokazující profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost
podle § 74 ZZVZ. Zadavatel je oprávněn nepřijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na
kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dle § 232 ZZVZ.
Dodavatelé mohou v souladu s § 234 ZZVZ k prokázání splnění kvalifikace nebo její části předložit
certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat po
dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až
d). Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému
vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li
takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části
živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Dodavatel, který prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí předložením písemného
závazku s touto jinou osobou zaručit, že odbornost či zkušenosti nebo doklady, které dodavateli
chybí, budou nahrazeny zkušenostmi nebo odborností či doklady této jiné osoby, která v tomto
rozsahu poskytne dodavateli odpovídající plnění. Jestliže např. dodavatel sám nemá dostatek
zkušeností s realizací obdobných zakázek a v této části využívá k prokázání kvalifikace jinou osobu,
pak z písemného závazku musí jednoznačně vyplynout, že jiná osoba se bude podílet na
zabezpečování odborného vedení stavby, aby nahradila chybějící zkušenosti dodavatele. Prokazování
kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, aniž by se tato jiná osoba jednoznačně zavázala k poskytnutí
plnění, a to alespoň v takovém rozsahu, v jakém tato jiná osoba prokazuje splnění kvalifikace, je tedy
chybné. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím jiné osoby, která za dodavatele
prokázala část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v
jakém se k tomu zavázala v písemném závazku vůči dodavateli a v jakém prokázala kvalifikaci.
Dodavatel je tuto jinou osobu oprávněn nahradit další jinou osobou za předpokladu, že tato další jiná
osoba prokáže kvalifikaci v zadavatelem požadovaném rozsahu.
Zadavatel stanoví, že u všech doložených osvědčení k nejvýznamnějším stavebním pracím, u nichž
nebude dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – účastník zadávacího řízení, jiná osoba) v pozici
generálního dodavatele, musí být součástí osvědčení také jednoznačné určení jeho podílu na realizaci
předmětu zakázky, přičemž jako osvědčení lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět)
tohoto podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu osvědčení.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným nebo dovoleným způsobem a v požadovaném
rozsahu v souladu se ZZVZ a s touto zadávací dokumentací, může být zadavatelem z účasti v
zadávacím řízení vyloučen.
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je povinen v
souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ zadavateli předložit
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy. Předložení těchto dokladů je podmínkou uzavření smlouvy. Nesplnění této povinnosti
zadavatel považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a v souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ
zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil požadované doklady.
5.2 Základní způsobilost v souladu s § 74 ZZVZ
5.2.1

Způsobilým není dodavatel, který:
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
b)
c)
d)
e)

5.2.2

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 5.2.1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 5.2.1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
5.2.3

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.2.1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.2.1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 5.2.2 a vedoucí pobočky závodu.
5.2.4
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením (dle § 75 odst. 1):
výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
písemného čest. prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

5.3 Profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je:
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují – zadavatel požaduje předložení tohoto dokladu o
oprávnění k podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování a projektová činnost ve
výstavbě;
b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictví odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právním předpisy
vyžadována – zadavatel požaduje předložení osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o
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výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, alespoň
ve stupni autorizovaný technik, nevydává-li se pro daný obor, resp. specializaci osvědčení
pouze ve stupni autorizovaný inženýr. Požadavkem zadavatele na předložení příslušných
autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, není dotčena možnost účasti usazených a hostujících osob, které doloží potvrzení o
registraci podle § 30h, resp. § 30r tohoto zákona. A dále zadavatel požaduje předložení
oprávnění pro výkon zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů.
Doklady podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
5.4 Ekonomická kvalifikace v souladu s § 78 ZZVZ
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval alespoň 4 miliony Kč za 3
bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje
o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Dodavatel prokáže obrat
předložením výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země
sídla dodavatele.
5.5 Technická kvalifikace v souladu s § 79 ZZVZ
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:
a) dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznamu (ve formě čestného prohlášení) stavebních prací
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let .
Minimální požadovanou úrovní seznamu stavebních prací je realizace alespoň 3 (tří)
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (referencí) s předmětem plnění obdobným předmětu
plnění této veřejné zakázky (tj. výstavba nebo rekonstrukce komunikací, chodníků nebo jiných
zpevněných ploch) a rozsahem plnění minimálně 2,200.000,- Kč bez DPH u každé z těchto
nejvýznamnějších stavebních prací.
Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat alespoň následující údaje:
- identifikace objednatele,
- stručný popis předmětu zakázky,
- doba a místo realizace zakázky,
- finanční objem zakázky – tj. celkovou cenu v Kč bez DPH,
- kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit,
- specifikaci, zda byl dodavatel generálním dodavatelem, členem sdružení dodavatelů či
poddodavatelem (s uvedením jeho reálného podílu na realizaci dané reference),
přičemž přílohami tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací. Tato osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění
stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
b) dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajištují kontrolu kvality, nebo
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budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli, a dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující
se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které budou
stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Zadavatel požaduje,
aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byl alespoň:
1 stavbyvedoucí, který musí splňovat následující min. požadavky:
-

-

vzdělání: alespoň středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou,
odborná způsobilost: autorizace v oboru dopravní stavby alespoň ve stupni autorizovaný
technik podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů,
praxe: minimálně 3 roky praxe při řízení stavebních prací jako stavbyvedoucí,
zkušenosti: musel působit ve funkci stavbyvedoucího alespoň u 2 referenčních stavebních
prací, jejichž předmětem či součástí byla výstavba nebo rekonstrukce komunikací,
chodníků nebo jiných zpevněných ploch v rozsahu alespoň 2,200.000,- Kč bez DPH za
každou z těchto referencí (stavbyvedoucí doloží prohlášení, z nějž bude jednoznačně
vyplývat, že disponuje zadavatelem požadovanými zkušenostmi, a které bude uvedeno
v nabídce buď samostatně, nebo jako součást profesního životopisu);

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel prokáže následujícími dokumenty:
 seznam členů realizačního týmu v přehledné tabulce a jeho organizační struktura, a
to ve formě čestného prohlášení, z nějž bude zřejmé postavení jednotlivých členů v
rámci týmu, rozsah jejich působnosti a zodpovědnosti (věcné vymezení podílu na
realizaci této veřejné zakázky);
 strukturované profesní životopisy těchto osob ve formě čestného prohlášení, z nichž
musí jednoznačně vyplývat níže specifikované informace a údaje požadované
zadavatelem.
Profesní životopis musí obsahovat (jedná se o povinné náležitosti):
- jméno a příjmení,
- akademický titul (u členů týmu, u nichž je požadováno vysokoškolské
vzdělání),
- funkce v rámci realizačního týmu,
- dosažené vzdělání,
- dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp.
praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele,
- informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném
vztahu k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu),
- datum vyhotovení životopisu;
- vlastnoruční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje;
kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti těch členů realizačního týmu, u
nichž zadavatel vyžaduje určitý stupeň vzdělání a/nebo odborné způsobilosti.
5.6 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky.
5.7 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
5.8 Společné prokazování kvalifikace
Dodavatelé a jiné osoby prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomickou
kvalifikaci a technickou kvalifikaci dle této zadávací dokumentace společně.

5.9 Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ust. § 81 ZZVZ doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
5.10 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou shora ve větě první tohoto článku
zadávací dokumentace, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

6.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Obchodní a platební podmínky

Zadavatel stanovil požadované obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou
závazného návrhu smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou obsahovou součást zadávací dokumentace.
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6.2 Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel resp. účastník je povinen podat jediný návrh smlouvy. Smlouva s požadavky zadavatele na
její obsah tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn činit jiné změny
či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany
dodavatele. Údaje, jež je účastník povinen doplnit v závazném vzoru smlouvy, jsou vyznačeny
následujícím způsobem: DOPLNÍ ÚČASTNÍK.
Návrh smlouvy musí být plně v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, resp. se zadávací
dokumentací a nabídkou účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení není oprávněn měnit
v textu závazného vzoru smlouvy o dílo jakékoli zadavatelem uvedené údaje, pokud takové změny
zadavatel výslovně neumožňuje. Jakákoli, byť marginální změna kteréhokoli údaje uvedeného
v závazném vzoru smlouvy ze strany účastníka zadávacího řízení může být zadavatelem posouzena
jako nesplnění podmínek účasti s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka nebo jinou osobou k tomu oprávněnou; kopie tohoto oprávnění musí být v takovém
případě součástí návrhu smlouvy účastníka.
Dodavatel je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele,
a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité. V případě
nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem) jsou dodavatelé oprávněni
upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky „zhotovitel“
zkratkou „zhotovitelé“), a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy.
V případě, že účastník zadávacího řízení předloží v nabídce návrh smlouvy zpracovaný v rozporu se
zákonem nebo se zadávací dokumentací, může být účastník zadávacího vyloučen z účasti v zadávacím
řízení pro nesplnění podmínek účasti.
6.3 Využití poddodavatele
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce jednoznačně určil části veřejné zakázky,
které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele či poddodavatelů. Části veřejné zakázky, které
účastník zadávacího řízení hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele či poddodavatelů, budou
určeny vymezením stavebních prací a souvisejících dodávek či služeb, tj. nikoli pouze určením pomocí
vyjádření procentního podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky.
Za poddodávku se pro tento účel považuje realizace dílčích zakázek stavebních prací, včetně
souvisejících dodávek a služeb, jinými subjekty, tj. poddodavateli pro vybraného dodavatele.
Pokud účastník zadávacího řízení nehodlá plnit prostřednictvím poddodavatele žádnou část veřejné
zakázky, uvede tuto skutečnost výslovně v nabídce.

7.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1 Požadavky na jednotné zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude v rámci nabídky uvedena v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo.
Nabídková cena bude doložena rovněž vyplněným rekapitulačním rozpočtem. Celková nabídková
cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v rekapitulačním rozpočtu.
Nevyplněná tabulka rekapitulačního rozpočtu tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Povinností
účastníka zadávacího řízení související s rekapitulačním rozpočtem je, že musí být obsahově a textově
shodný jako předaný rekapitulační rozpočet (Příloha této zadávací dokumentace).
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Zadavatel požaduje, aby v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo byla uvedena nabídková
cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění:




celková cena bez DPH v Kč,
procentní sazba DPH a výše DPH v Kč,
celková nabízená cena včetně DPH v Kč.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. 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.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro
řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.
7.2 Doložení nabídkové ceny
Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny účastník zadávacího řízení dodrží, jestliže splní tyto
požadavky zadavatele:
a) Uvede nabídkovou cenu stanovenou v souladu se způsobem jejího zpracování stanoveným
zadavatelem do návrhu smlouvy o dílo.
b) Doloží v nabídce, a to jako přílohu návrhu smlouvy, oceněný rekapitulační rozpočet
poskytnutý mu v zadávací dokumentaci; jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou cenami
maximálními po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.
c) Při zpracování rekapitulačního rozpočtu, dodrží účastník zadávacího řízení strukturu
rozpočtu, ocení bez výjimek veškeré položky určené k ocenění a dodrží obsahovou náplň
rozpočtu, přičemž v rekapitulačním rozpočtu nebude účastník zadávacího řízení upravovat
ani slučovat jednotlivé položky.
V případě, že dodavatel podá nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v kap. 7 zadávací
dokumentace, bude předložení takové nabídky posouzení jako nesplnění podmínek účasti a
dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen.
7.3 Podmínky překročení ceny
Cena bude pevná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré
náklady účastníka zadávacího řízení, související s realizací předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci
zakázky v daném místě a čase. Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace
předmětu veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje
na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
8.1 Obecná vymezení a požadavky

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje,
dostupného na adrese: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obehradis/, dle tam uvedených
podmínek a pokynů.
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele. Dodavatel je
oprávněn provádět změny a/nebo doplnění přílohy zadávací dokumentace „Návrh smlouvy o dílo“
pouze v případech, kdy to instrukce zadavatele výslovně povolují, zejména je povinen doplnit
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nabídkovou cenu. V opačném případě může být dodavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
Dodavatel je povinen doložit k návrhu smlouvy o dílo všechny požadované přílohy, ledaže tyto přílohy
mají dle smlouvy o dílo být přiloženy až při podpisu nebo po podpisu smlouvy. Doplněný a podepsaný
návrh Smlouvy o dílo včetně příloh, jenž tvoří smlouvu, je pro účastníka závazný.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje musí být
zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Doklady, které
jsou vydávány v jiném než českém jazyce, musí být dodavatelem předloženy spolu s jejich překladem
do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu.
V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny:





identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném v ust. § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi účastníkem a
zadavatelem, resp. osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi,
nabídková cena v členění celková nabídková cena bez DPH, DPH, celková nabídková
cena vč. DPH,
příp. další údaje.

Dodavatel je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku, nabídka dodavatele musí pokrývat
celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace.
Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v ZZVZ uvedeno, že nabídku (tj. dokument tvořící obsah
nabídky) podepisuje osoba oprávněná jednat jménem účastníka zadávacího řízení, bude příslušný
dokument podepsán statutárním orgánem účastníka nebo osobou zmocněnou (pověřenou jde-li o
zaměstnance) statutárním orgánem účastníka k zastupování účastníka; v takovém případě doloží
účastník kopii plné moci (pověření).
Nabídka musí být zpracována prostřednictví akceptovatelných formátů soborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.
Nabídka bude předložena v následující doporučené struktuře:












obsah nabídky s uvedením kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;
krycí list nabídky;
identifikační údaje účastníka zadávacího řízení;
doklady k prokázání kvalifikace;
smlouva upravující podmínky společné účasti v zadávacím řízení (v případě společné
účasti dodavatelů);
specifikace částí veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení hodlá plnit s pomocí
poddodavatele;
nabídková cena ve struktuře a členění dle zadávací dokumentace;
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího
řízení, doplněný o všechny zadavatelem požadované náležitosti;
oceněný rekapitulační rozpočet;
další povinné doklady a dokumenty požadované ZZVZ či zadavatelem v této zadávací
dokumentaci;
další nepovinné doklady a dokumenty dle uvážení účastníka zadávacího řízení.

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
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podmínek účasti a může mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím
řízení.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli,
nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

9.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA
9.1

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.11.2020 v 11:00 hodin.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za včasné podání nabídky
nese odpovědnost účastník zadávacího řízení. Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci,
nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Otevírání nabídek se bude
s ohledem na skutečnost, že nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě, konat bez
přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
9.2

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet v souladu s ust. § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

10.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE

10.1 Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 a násl. ZZVZ. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Korunách českých (CZK) bez DPH.
10.2 Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí nabídková cena v Korunách českých (CZK)
bez DPH, zpracovaná dle požadavků stanovených v této zadávací dokumentace, a uvedená
účastníkem v návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší
nabídkové ceně, přičemž jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena v Korunách českých
(CZK) bez DPH.
Zadavatel může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením
nabídek, nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
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10.3 Výběr dodavatele
Zadavatel v souladu s ust. § 122 ZZVZ vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Jako
ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

11.

JISTOTA

Zadavatel nepožaduje ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty.

12.

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

12.1

Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel stanoví, že vybraný dodavatel je povinen splnit další podmínky pro uzavření smlouvy podle
ustanovení § 104 písm. a) ZZVZ, vymezené v této zadávací dokumentaci, ve lhůtě patnácti
kalendářních dní ode dne doručení výzvy podle § 122 odst. 3 ZZVZ vybranému dodavateli.
12.2

Pojistná smlouva

Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy předložení
pojistné smlouvy, jejímž předmětem je sjednané pojištění odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou
dodavatelem vůči třetím osobám alespoň ve výši 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího
řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 5%. Pojistnou smlouvu předloží
vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, a to před podpisem smlouvy o dílo.
Předložení pojistné smlouvy je další podmínkou pro uzavření smlouvy podle ustanovení § 104 písm. a)
ZZVZ. Pojistnou smlouvu tedy nepředkládají účastníci zadávacího řízení v nabídkách, její předložení se
týká pouze vybraného dodavatele. Vybraný dodavatel je povinen udržovat pojistnou smlouvu
v zadavatelem požadované minimální výši a maximální připuštěné spoluúčasti v platnosti po celou
dobu provádění díla dle smlouvy o dílo. Podrobnější podmínky pojištění jsou obsaženy v závazném
vzoru smlouvy o dílo.
12.3

Bankovní záruka

Zadavatel požaduje předložení bankovní záruky za provedení a kvalitu předmětu veřejné zakázky ve
výši 5 % z celkové nabídkové ceny dodavatele v Kč bez DPH. Bankovní záruka bude obsahovat
následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:
a) vybraný dodavatel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
nebo
b) vybraný dodavatel neplní termíny provádění předmětu veřejné zakázky podle podrobného
harmonogramu plnění, který je přílohou smlouvy o dílo, nebo
c) vybraný dodavatel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen, nebo
d) vybraný dodavatel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu
uvedeném v předávacím protokolu, nebo
e) vybraný dodavatel neodstraní v souladu se smlouvou o dílo vadu reklamovanou
zadavatelem v prvních 24 měsících záruční doby, nebo
f) vybraný dodavatel neuhradí zadavateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady v prvních 2 letech záruční doby.
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Platnost bankovní záruky bude po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky dle smlouvy o dílo
a dále po dobu prvních 24 měsíců záruční doby (tj. po dobu běhu prvních 24 měsíců záruky za jakost
předmětu veřejné zakázky). Předložení originálu bankovní záruky je další podmínkou pro uzavření
smlouvy podle ustanovení § 104 písm. a) ZZVZ. Bankovní záruku předkládá pouze vybraný dodavatel,
s nímž bude uzavřena smlouva. Bankovní záruku tedy nepředkládají účastníci zadávacího řízení
v nabídkách. Bližší podmínky týkající se bankovní záruky jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy o
dílo. Bankovní záruka může mít i širší rozsah, než jak je uvedeno shora, tj. může se např. vztahovat na
jakékoli porušení podmínek stanovených smlouvou o dílo. Zadavatel umožňuje dodavateli nahradit
bankovní záruku peněžní zárukou složenou ve shora požadované výši na účet zadavatele, který je
součástí obchodních podmínek. Zadavatel vrátí peněžní jistotu v nevyčerpané výši vybranému
dodavateli včetně úroků dle repo sazby ČNB.
12.4

Harmonogram předmětu plnění

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil podrobný harmonogram předmětu plnění (tj. pro plnění
celého předmětu veřejné zakázky). Podrobný harmonogram předmětu plnění, tj. podrobné
technologické členění na jednotlivé části výstavby (přípravná část, HSV, PSV, zkoušky a revize), bude
obsahovat:
a) časový harmonogram předmětu plnění veřejné zakázky v členění po měsících s vyznačením
tří uzlových bodů (uzlů, milníků) výstavby/ucelené části,
b) finanční harmonogram v členění po měsících s uvedením výše finančních nákladů realizace
předmětu veřejné zakázky za jednotlivé měsíce,
c) strukturu výrobního procesu (tj. technologickou strukturu dílčích stavebních procesů a
objektových procesů) s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání v kalendářních dnech.
Účelem podrobného harmonogramu předmětu plnění je stanovit termíny a lhůty provádění a určit
posloupnost stavebních prací s ohledem na technologické provádění. Podrobný harmonogram
předmětu plnění musí respektovat limitní termín plnění předmětu veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 3.1
zadávací dokumentace. Podrobný harmonogram předmětu plnění bude přílohou smlouvy o dílo.

13.

OSTATNÍ PRÁVA, POŽADAVKY, PODMÍNKY A VYSVĚTLIVKY ZADAVATELE

13.1
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel nebude
poskytovat náhradu nákladů, které účastník zadávacího řízení vynaloží v souvislosti s účastí v
zadávacím řízení, ledaže jde o náklady účastníků dle ust. § 40 odst. 4 ZZVZ.
13.2
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit či doplnit zadávací
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci v souladu s ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo
požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce účastníka zadávacího řízení.
13.3
Zadavatel má právo vyžádat si objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ. Zadavatel může pro
účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v
přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo
chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a
může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Účastníci, kteří
požadavky zadavatele nesplní, mohou být ze zadávacího řízení vyloučeni. K formálním chybám
v nabídce, zjištěným při posouzení, které nemají vliv na nabídkovou cenu ani na jiné podmínky
plnění veřejné zakázky, zadavatel nepřihlíží.
13.4

Dojde-li ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
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účastníkem zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat.
13.5

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

13.6

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ani nabídky na dílčí plnění.

13.7
Realizace předmětu veřejné zakázky je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) z
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a zajištěním spolufinancování realizace předmětu
veřejné zakázky ze strany zadavatele. Neposkytnutí dotace zadavateli, případně podstatná změna
podmínek poskytnutí dotace zadavateli, a/nebo nezajištění dostatečného spolufinancování
předmětu plnění ze strany zadavatele je důvodem pro zrušení tohoto zadávacího řízení
zadavatelem podle § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ a je i rozvazovací podmínkou smlouvy o dílo.
13.8
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a
dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout potřebnou součinnost.
13.9
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
skutečnosti deklarované účastníkem zadávacího řízení v nabídce a vyloučit účastníka ze
zadávacího řízení v případě zjištění, že v ní uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje.
13.10 U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, zadavatel v souladu s § 122 ZZVZ zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích. V případě nemožnosti
zjistit údaje o skutečném majiteli tímto způsobem zadavatel vyzve vybraného dodavatele k
předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- seznam akcionářů,
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
13.11 Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li to
nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
13.12 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.
13.13 Nabídky, kopie nabídek, a ani jednotlivé součásti nabídek účastníků (včetně vyloučených
účastníků) nebude zadavatel účastníkům vracet, nevyplývá-li ze zadávací dokumentace jinak.
13.14 Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na svém profilu zadavatele.
Oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.
13.15 Zadavatel je povinen ve smyslu § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků a současně je povinen
uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost
uveřejnění.
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13.16 Zadavatel je povinen ve smyslu § 53 odst. 8 ZZVZ uveřejnit oznámení o zrušení
zjednodušeného podlimitního řízení na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o
zrušení zadávacího řízení.
13.17 Předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, bankovní záruky za provedení
předmětu veřejné zakázky a podrobného harmonogramu předmětu plnění zadavatel stanoví jako
další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104 písm. a) ZZVZ.
13.18 Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky
zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.
13.19 Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a
jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních
osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem
prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.
13.20 Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci
zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů
jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla
zadavatele.
13.21 Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli osobních
údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 ZZVZ.

14.

PŘÍLOHY
Vzor krycího listu
Závazný vzor smlouvy
Projektová dokumentace (ve stupni: dokumentaci pro stavební povolení), vč. stavebního
povolení
Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (slepý)
Rekapitulační rozpočet - slepý

V Hradištku dne 17.10.2020

Ing.
Vlastimil
Šesták

Digitálně
podepsal Ing.
Vlastimil Šesták
Datum:
2020.10.18
12:48:53 +02'00'

_____________________________
osoba oprávněná jednat

20

