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REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §53 odst. 1 zákona
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce

1. Preambule
Tato výzva zahajuje zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a je vypracována spolu se Zadávací dokumentací jako podklad pro
podání nabídek na veřejnou zakázku Rekonstrukce místních komunikací (dále v textu jen „veřejná
zakázka“). Pokud některé požadavky nebo podmínky nejsou těmito zadávacími podmínkami upraveny,
pak jsou upraveny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
v textu jen „zákon“).
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje PROFIL ZADAVATELE
Úplné
znění
zadávacích
podmínek
je
zveřejněno
na
profilu
zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestys-svitavka_5627/

2.

Identifikace veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele, pověřené
osoby, zpracovatele PD,

2.1 Identifikace veřejné zakázky
Název:
Rekonstrukce místních komunikací
Druh veřejné zakázky:
Stavební práce
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky:
2.2 Údaje o zadavateli
zadavatel:
Sídlo:
IČ:
profil zadavatele:

Městys Svitávka
Hybešova 166, Svitávka, PSČ 679 32
00281042
http://mestys-svitavka.profilzadavatele.cz/

2.3 Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)
zastupující osoba:
PV FIN, s.r.o..
sídlo:
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha
IČ:
25831798
kontaktní údaje:
Petr Nahodil, petr.nahodil@pvfin.cz
Datová schránka:
ct8vsiy
2.4 Zpracovatel projektové dokumentace
zhotovitel:
ATL projekt, s.r.o.
sídlo:
Česká 11, 679 61 Letovice
IČ:
27526569
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3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
3.1 Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce
místních komunikací v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v této
zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména Smlouvě o dílo. Projektová dokumentace je
přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
3.2 V rámci veřejné zakázky bude řešena první etapa revitalizace parku kolem objektů Löw Beerových vil a jeho okolí. Stavební úpravy předpokládají opravu stávajících příjezdových
komunikací a propojovacích chodníků s opravou veřejného osvětlení. Stávající nevyhovující
cesty a chodníky, vesměs asfaltové, budou obnoveny novým povrchem z kamenných
dlažebních kostek, včetně obrubníků. Rozšířené zpevněné plochy budou sloužit mimo jiné i
pro parkování osobních aut a autobusů návštěvníků kulturních památek, případně pro projetí
aut pouťových atrakcí. Nové trasy chodníků a odpočinkových ploch budou doplněny
prodlouženou trasou veřejného osvětlení a celkovou jejich revitalizací a modernizací.
3.3 Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními
a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy č. 3 Zadávací dokumentace.
3.4 Pokud požadované technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci předmětné
veřejné zakázky obsahují přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu
umožňuje zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 zákona v návaznosti na odst. 6 zákona použití
rovnocenného řešení, přičemž se musí jednat o kvalitativně a technicky rovnocenné řešení.
3.5 O vyhlášení předmětné veřejné zakázky a o obsahu zadávacích podmínek rozhodla oprávněná
osoba zadavatele. Návrh zadávacích podmínek vyhotovila pověřená osoba ve spolupráci se
zadavatelem. Zpracovatelem projektové dokumentace je projekční kancelář uvedená v odst.
2.4 tohoto článku. Před zahájením předmětného zadávacího řízení nebyly zadavatelem
vedeny podle § 33 zákona předběžné tržní konzultace.
3.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH 5 900 000,- Kč.
3.7 V souvislosti se shora uvedenou předpokládanou hodnotou zadavatel upozorňuje dodavatele,
že předpokládaná hodnota je hodnotou limitní (nepřekročitelnou). V případě, že bude
nabídková cena dodavatelů vyšší, než její předpokládaná hodnota, bude takovou skutečnost
zadavatel považovat jako nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a)
zákona.

3.8 Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace (kromě formulářů dle § 212 zákona) je dostupná na profilu
zadavatele a v elektronickém nástroji uvedeném v čl. 2 (Identifikace veřejné zakázky,
identifikační údaje zadavatele, pověřené osoby, zpracovatele PD,).
3.9 CPV kódy:
45213310-9-Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
45213316-1-Stavební úpravy chodníků
45233-Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
50232-Údržba zařízení veřejného osvětlení a dopravních semaforů
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3.10 Položkový rozpočet
a) Jako nedílná součást nabídky musí být předložen v nabídce kompletně oceněný soupis
stavebních prací – výkaz výměr
b) Oceněný soupis stavebních prací bude v rámci nabídky předložen v následující podobě: ve
formátu *.pdf s razítkem a podpisem za uchazeče a ve formátu *.xls
c) Účastníci jsou povinni řádně ocenit všechny položky rozpočtu.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1 Místo plnění veřejné zakázky: Svitávka - p.č. 44/1, 44/4, 44/6, 44/7, 44/9
4.2 Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění zakázky: do 10 dní od účinnosti smlouvy o provedení díla, předpoklad od 24.
září 2021
Doba realizace: 30 dní od data převzetí staveniště
4.3 Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá,
že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem
a vítězným dodavatelem. Termín zahájení může být posunut v závislosti na ukončení
zadávacího řízení.
4.4 Předpokládaný termín zahájení realizace díla je dnem předání a převzetí staveniště. K předání
a převzetí staveniště dojde po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, kdy Zhotovitel je povinen
převzít staveniště nejpozději do 10-ti pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele k tomuto
kroku. Za den zahájení plnění zakázky je pak považován den, kdy dojde k protokolárnímu
předání a převzetí staveniště.
4.5 Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace díla je dnem, kdy dojde
k předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků bránících jejímu užívání.

5. ROZSAH POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI
5.1 Obecné informace ke kvalifikaci
a) Kvalifikací se rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. V rámci
předmětného zadávacího řízení se splněním kvalifikace rozumí splnění kvalifikace vymezené
v této části zadávacích podmínek způsobem stanoveným zadavatelem nebo zákonem.
b) Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je
takový účastník povinen tuto změnu zadavateli oznámit ve lhůtě stanovené zákonem.
5.2 Rozsah způsobilosti a kvalifikace:
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) prokáže základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ,
b) prokáže profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ,
d) splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ.
5.3 Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele podle § 74 odst. 1 zákona, tzn. že
způsobilým není dodavatel, který:
a) byl 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., nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží*,
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b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) 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,
e) 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 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené
v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) zákona],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (čestné prohlášení je Přílohou
č. 5 Zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst.
1 písm. b) zákona],
d) písemného čestného prohlášení (čestné prohlášení je Přílohou č. 6 Zadávací dokumentace,
je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. c) zákona],
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst. 1 písm. d) zákona],
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (čestné prohlášení je Přílohou č. 7 Zadávací
dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. e)
zákona
5.4 Profesní způsobilost dle § 77 zákona a způsob jejího prokázání
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 zákona, tzn. že profesní
způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a)
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,
b)
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
c)
doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními
předpisy vyžadována.
Způsob prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona předložením:
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- dokladu prokazujícímu oprávnění k podnikání - výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst.
3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), nebo
živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky,
tedy plnění v oblasti realizace staveb.
- dokladu osvědčujícímu splnění odborné způsobilosti - Osvědčení o autorizaci 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, pro
obor: „Dopravní stavby“ pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Dodavatel současně musí uvést, v jakém právním vztahu (pracovně-právním či obchodněprávním) je osoba prokazující tuto kvalifikaci k dodavateli (vzor prohlášení je Přílohou
č. 8 Zadávací dokumentace). Smlouva, kterou dodavatel uzavřel s osobou, jejíž osvědčení
o odborné způsobilosti předloží, musí být uzavřena na dobu neurčitou či na dobu určitou
s platností nejméně do konce předpokládané doby realizace veřejné zakázky
5.5 Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona a způsob jejich prokázání
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle ustanovení
§ 79 zákona splněním těchto požadavků zadavatele:
a) V souladu s § 79 odst 2 písm. a) zákona seznamem stavebních prací poskytnutých dodavatelem
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace jsou 2 realizace stavebních prací obdobného
charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného
osvětlení, ve finančním objemu min. 2.900.000,- Kč bez DPH za každou zakázku (jedná se o
celkovou hodnotu referenční zakázky).
b) V souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci
vztahujícím se k požadovaným stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které
mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, kterou dodavatel
zaměstnává na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, následovně:
Pozice stavbyvedoucího:
- Je držitelem osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby, tzn. držitelem odborné
způsobilosti ve smyslu 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,
- Disponuje odbornou kvalifikaci, tj. praxí v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi
při realizaci minimálně dvou staveb obdobného charakteru tak, jak je definován předmět
veřejné zakázky (rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení přičemž minimálně
u jedné z nich musí finanční objem činit minimálně 2,9 mil. Kč bez DPH a u další (jiné) musí
finanční objem dosahovat alespoň 2 mil. Kč bez DPH.
- Praxe v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi byla uskutečněna v uplynulých
deseti (10) letech.
- VŠ vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo SŠ vzdělání a 5 let praxe v oboru.
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Způsob prokázání technické kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona:
a) Uvedením seznamu stavebních prací (formulář pro uvedení referenčních staveb je Přílohou
č. 9 Zadávací dokumentace) a přiložením osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací pro stavby, kterými dodavatel prokazuje splnění
minimální úrovně kvalifikace.
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem
a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
b) Předložením jmenného seznamu osob odpovědných za vedení stavebních prací včetně
uvedení pozice hlavní stavbyvedoucí/stavbyvedoucí. Tento seznam musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat za či jménem dodavatele a rovněž osobami uvedenými v seznamu. Přílohou
tohoto seznamu budou osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob, konkrétně
životopisy, doklady o odborné způsobilosti a doklady o vzdělání.

5.6 Společná ustanovení ke kvalifikaci
a) Způsob prokázání kvalifikace v nabídce
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají v nabídce dodavatelé doklady o kvalifikaci
v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace)
nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
b) Doklady předkládané vybraným dodavatelem
Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá na základě
výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona. předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud
již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě. V případě
potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení, které bude
elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém
případě postačí předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o
původní listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do
elektronické podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT). Za originál v elektronické
podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani pokud by byl například
následně elektronicky podepsán dodavatelem).
c) Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem a zákonem. Potvrzení
pro zahraniční dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k nedoplatkům na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – Pražská
správa sociálního zabezpečení.
d) Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje dle § 77 odst. 1
zákona, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
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e) Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti využít výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují
splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle § 74 zákona.
f) Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než 3 měsíce
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
g) Prokázání kvalifikace certifikátem
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona. Pokud dodavatel
předloží takový certifikát, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených
údajů.
h) Požadavky na certifikát
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný
ve smyslu § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání).
i) Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může v souladu s § 83 zákona prokázat prostřednictvím jiných osob určitou část technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Za jinou osobu se
považuje osoba s jiným IČ, a to i tehdy, je-li například součástí stejného koncernu jako účastník.
Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit
- doklady prokazující splnění základní způsobilosti jinou osobou,
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou podle § 77 odst. 1 zákona,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a
- písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí
konkrétního 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. Dále viz § 83 odst. 2 zákona.
j) Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní a profesní způsobilost každý z těchto
dodavatelů samostatně v plném rozsahu.
Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:
- Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený pro komunikaci
se zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení;
- Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např. smlouva), z něhož
bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky.
k) Důsledky nesplnění kvalifikace
Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zákonem a zadávací
dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná
o vybraného dodavatele, tento musí být ve smyslu § 48 odst. 8 zákona z těchto důvodů ze
zadávacího řízení vyloučen.
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6. ZADÁVACÍ PODMÍNKY
6.1 Využití poddodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky
a) Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje po dodavatelích, aby v případě
plnění předmětu veřejné zakázky s pomocí třetích osob (poddodavatelů) předložil seznam
poddodavatelů a určil ve své nabídce ty části plnění předmětu veřejné zakázky, které hodlá
plnit prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů bude součástí předložené
elektronické nabídky. Seznam poddodavatelů je Přílohou č. 10 zadávací dokumentace
b) Zadavatel si v souladu s § 85 odst. 2 zákona vyhrazuje právo požadovat po dodavateli nahrazení
jeho poddodavatele, u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst.
5 zákona. V takovém případě musí dodavatel takového poddodavatele nahradit nejpozději do
konce zadavatelem stanovené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele způsobem dle
předchozí věty a předmětné zadávací řízení nebude ukončeno, zadavatel takového dodavatele
ze zadávacího řízení vyloučí.
6.2 Obchodní a platební podmínky
a) Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3
Zadávací dokumentace.
b) Podepsaný návrh Smlouvy o dílo musí být součástí nabídky dodavatele. Návrh Smlouvy o dílo
musí být ze strany dodavatele vždy podepsaný statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně
oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění (např.
plnou moc) k nabídce.
c) Dodavatel není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, s výjimkou údajů,
které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele (tj. žlutá pole).

6.3 Pokyny k předložení nabídky a termín pro doručení nabídek v elektronické podobě
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě, a to s využitím elektronického nástroje zadavatele
profilzadavatele.cz
.
a) Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.
c) Nabídka dodavatele musí být předložena v českém nebo slovenském jazyce. Výjimku tvoří
odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém jazyce,
v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně používány i v českém
prostředí nebo nemají vhodný česky ekvivalent. Výjimku rovněž tvoří doklady o vzdělání
v latinském jazyce, které se předkládají bez překladu (§ 45 odst. 3 zákona).
d) Lhůta pro podávání nabídek 25. 08. 2021 v 10,00 hod.
e) Dodavatelé předloží svou elektronickou nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
f) Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který
podá nabídku v předmětném zadávacím řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem),
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě
porušení této povinnosti bude zadavatel postupovat v souladu s § 107 odst. 5 zákona.
g) Vzhledem k elektronickému doručení nabídek se veřejné otevírání obálek neuskutečňuje.
Zadavatel však může na svém profilu zveřejnit počet účastníků předmětného zadávacího řízení
a dále pak všechny údaje, které jsou předmětem hodnocení, a to ve lhůtě nejpozději čtyř
pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po dni doručení nabídek.
h) V rámci transparentnosti předmětného zadávacího řízení a oprávněných zájmů dodavatele
doporučuje zadavatel všem dodavatelům, kteří hodlají předložit svou nabídku do předmětného
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zadávacího řízení, aby elektronická nabídka dodavatele neobsahovala přepisy nebo opravy,
které by mohly uvést zadavatele v omyl.
6.4 Postup zadavatele v průběhu zadávacího řízení
a) Zadavatel si v souladu s § 39 odst. 4 zákona vyhrazuje právo posoudit splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek, dle pravidel uvedených v následujícím článku.
b) Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídky bude provedeno
pouze u dodavatele, jehož nabídka bude na základě hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější. Podmínka uvedená v § 122 odst. 2 zákona tím však není dotčena.
6.5 Hodnocení nabídek
a) Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti
nabídek, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít váhu 100%.
b) Pořadí jednotlivých nabídek bude stanoveno tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

6.6 Výběr dodavatele a podmínky pro uzavření smlouvy
a) Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
b) Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez
provedení hodnocení.
c) Dodavatel, který bude zadavatelem (hodnotící komisí) označený jako vybraný dodavatel, doloží
na výzvu zadavatele originály dokladů o splnění kvalifikace ve smyslu těchto zadávacích podmínek
v elektronické podobě.
d) pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho
provozní činností (pozn.: účastník musí předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu, přičemž
pojistná částka předmětného pojištění musí být minimálně ve výši nabídkové ceny vč. DPH.
e) Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli
v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli
postupem podle § 122 odst. 4 zákona, zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení
(v elektronické podobě) výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- k předložení dokladů v elektronické podobě, z nichž vyplývá vztah všech osob podle
písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou například výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu
o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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