Zadávací dokumentace

zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou
v otevřeném řízení podle § 27 a násl. zákona

„Rekonstrukce ulice Dukelských Hrdinů v obci Velký Osek“

Zadavatel:

Obec Velký Osek

se sídlem:
zástupce:

Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obec Velký Osek
zástupce: Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
Sídlo: Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
IČ: 00235873
DIČ: CZ00235873
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 196471057/0300
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Pavel Drahovzal
Tel.: doplňte
E-mail: starosta@velky-osek.cz

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A.I. Consulting s.r.o.
Mgr. Ivana Šilhanová
Tel: +420 608 893 714
E-mail: silhanova@aiconsulting.cz
Korespondenční adresa:
Na Klaudiánce 781/19
147 00 Praha 4 - Podolí
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1. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ
SPECIFIKACE

Název

CPV

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Stavební práce na výstavbě kanalizace

45233000-9
45232400-6

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH: 12.396.000,-

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce místní komunikace včetně
zelených pásů a chodníků, dále se jedná o rekonstrukci (výměnu) stávající dešťové
kanalizace, která je v současné době v havarijním stavu, kompletní odvodnění komunikace
do rekonstruované dešťové kanalizace, asfaltová vozovka, parkovací zálivy a chodníky ze
zámkové dlažby, stávající kanalizace z betonových rour budou vyměněny za plastové
potrubí včetně nových revizních šachet.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Projektová
dokumentace a v příloze č. 2 - Výkaz výměr.
Finanční prostředky na realizaci stavebních prací budou čerpány z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Střední Čechy (dále jen „ROP“).
Zadavatel uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v Položkovém
rozpočtu dle Přílohy č. 2 – Výkaz výměr, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je
uchazeč oprávněn v položkovém rozpočtu takovou značkovou specifikaci libovolně zaměnit
za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů,
funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v Příloze č. 2 – Výkaz výměr.
2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu:


Celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém
rozpočtu. Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jménem či za
dodavatele jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.

Další požadavky:


Nabídková cena bude uvedena v CZK.



Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.



Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č.
3 zadávací dokumentace).
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Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

3. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou podrobně vymezeny v závazném Návrhu Smlouvy (viz
příloha č. 4 zadávací dokumentace).
Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
Dodací podmínky / Termín realizace
Předpokládaný termín zahájení plnění:

ihned po podpisu smlouvy

Předpokládaný termín ukončení plnění:

31. 05. 2015

4. SUBDODAVATELÉ
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje
každého subdodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 5
zadávací dokumentace zadávací dokumentace – Subdodavatelé (vzor), v němž popíše
subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní
subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a
s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
5. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
5.1.

OBECNÁ PRAVIDLA PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení a
hodnocení nabídky dodavatele v zadávacím řízení. Dodavatel, který nesplní kvalifikační
předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení. Při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen se řídit následujícími
pravidly:
a) Pokud bude dodavatel část kvalifikace v souladu se zákonem prokazovat
prostřednictvím subdodavatele, je povinen zadavateli zároveň předložit:
a. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle §
53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) zákona a
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b. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d)
zákona, a minimálně na dobu plnění příslušné části veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

subdodavatele

prokázat

splnění

b) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a)
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném
rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat
všichni dodavatelé společně. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou nabídku budou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné
zakázky.
c) Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii
jako součást originálu nabídky. Vybraný dodavatel je povinen na základě žádosti
zadavatele předložit zadavateli před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Tam, kde zadavatel požaduje čestné
prohlášení, musí být čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem nebo osobou
k tomu výslovně zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely zadavatel stanoví,
že podpis takové osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou
osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění součástí dokladů,
kterými je splnění kvalifikace prokazováno.
d) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště. Pokud se podle tohoto právního řádu určitý doklad
nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud v této zadávací dokumentaci
není výslovně stanoveno jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
e) Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají
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požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce.
f) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát
v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
g) Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel
splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto
skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od
oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto
lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
h) Zadavatel může v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona požadovat po
dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil
další dodatečné informace. Dodavatel je povinen tuto povinnost splnit v přiměřené
lhůtě stanovené zadavatelem a uvést na jednotlivé požadavky zadavatele
jednoznačné odpovědi. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve
lhůtě dle § 52 zákona.
i)

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v tomto
zadávacím řízení, nesmí být součastně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem
bezodkladně vyřadí a dodavatele vyloučí z další účasti v zadávacím řízení.

j)

Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry v české měně CZK
(Kč). V případě, že dodavatel uvádí údaje v jiných měnách než v CZK, použije pro
přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny
k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení.

k) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
l)

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované
údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele.

m) Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
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5.2.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona
způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 zákona.
5.3.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží:
a) Dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů.
b) Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c) Dle § 54 písm. d) zákona: doklad osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro
plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Uchazeč doloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osob,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, uchazeč doloží osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací, a to doložením:
 osvědčení autorizovaného inženýra nebo osoby usazené nebo osoby hostující
nebo jiné dle § 7 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru
dopravní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném
znění,
Dodavatel ve své nabídce uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou
osobou:
1)

v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého
poměru podepsané oprávněnou osobou za zájemce či jeho jménem jednat,

2)

v případě osoby v jiném pracovním poměru čestným prohlášením o trvání
tohoto poměru podepsané oprávněnou osobou za zájemce či jeho jménem
jednat,

3)

v případě externí spolupráce čestným prohlášením autorizované osoby (viz
body výše) o budoucí spolupráci této osoby se zájemcem v případě realizace
této veřejné zakázky. Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou
autorizovanou osobou. Zadavatel upozorňuje, že osoby, které nejsou
zaměstnanci dodavatele, případně osoby v jiném pracovním poměru, jsou s
poukazem na ustanovení § 51 odst. 4 zákona subdodavateli dodavatele.
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5.4.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
5.5.

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5
letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.
Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda
byly provedeny řádně a odborně.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech provedl
alespoň 3 stavebních prací, jejíž / jejichž předmětem byla rekonstrukce komunikací a
rekonstrukce či výměna dešťové kanalizace, každá ve finančním objemu min. 6.000.000 Kč
bez DPH.
6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení je:


Nejnižší nabídková cena

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude
přidělena dodavateli, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud dojde
k rovnosti předložených nabídkových cen na prvním, druhém či třetím pořadí, výběr
nejvhodnější nabídky, případně určení dodavatele druhého či třetího v pořadí, bude
provedeno losem. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, kterých se výběr losem týká.
O termínu losování zadavatel dodavatele písemně vyrozumí nejméně 5 kalendářních dnů
před losováním.
7. ZADÁVACÍ LHŮTA
V souvislosti se zadávacím řízením zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 43
zákona lhůtu 120 dnů, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
8. JISTOTA, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Jistota
K zajištění splnění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je
požadována jistota ve výši 240.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicettisíc korun českých.
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Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 zákona.
Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:
Číslo účtu zadavatele:

196471057/0300

Kód banky:

0300

Název banky:

Československá obchodní banka, a.s.

Dodavatel musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
Variabilní symbol:

IČ (identifikační číslo) dodavatele, příp. nebo datum narození
dodavatele, je-li dodavatelem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.

Specifický symbol: Evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zahájení zadávacího
řízení, tj. 402773
Prohlídka místa plnění
Zadavatel nebude realizovat prohlídku místa plnění, místo plnění je veřejně přístupné.
9. BANKOVNÍ ZÁRUKA
Bankovní záruka za provedení předmětu plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, bankovní záruku za provedení předmětu
plnění veřejné zakázky ve výši 600.000,- Kč (slovy šestsettisíckorunčeských), a to zejména za
dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky, sankčních ustanovení
a za řádné odstranění vad uplatňovaných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu
odpovědnosti za vady v záruční době.
Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní
záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky v požadované výši v případě
uzavření Smlouvy s uchazečem ve prospěch zadavatele (oprávněného). Originál musí být
přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude dále kopie
závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění
veřejné zakázky. V případě, že uchazeč nepředloží ve své nabídce kopii bankovního příslibu,
nebude originál příslibu banky uchazeči vrácen.
Závazný příslib banky musí být platný nejméně do konce lhůty, po kterou je uchazeč svojí
nabídkou vázán, prodloužené o 14 dní a musí obsahovat min. následující údaje: název a
sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně
přislíbené bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené bankovní záruky,
dobu platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.
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Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele
k uplatnění práva z bankovní záruky:
- uchazeč neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy,
- uchazeč neplní termíny provádění díla podle harmonogramu.
Bankovní záruku doloží vybraný uchazeč zadavateli (objednateli) originálem záruční listiny
vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o
bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční
listina se stane přílohou smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy
oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
a) výše zajištěné částky je 600.000,- Kč,
b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne
podpisu smlouvy,
c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení díla stanovenou ve
smlouvě a dobu běhu záručních dob,
d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,
neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení
smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen,
e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna bezodkladně po uplynutí všech
záručních dob.
Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která
odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči
objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním
zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele
odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od každého
uplatnění práva ze záruky objednatelem.
V případě jakékoli změny doby provedení díla je vybraný uchazeč (zhotovitel) povinen
platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla a záručních dob
díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení
odpovídající bankovní záruky nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění
příslušné změny.
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10. NABÍDKA
10.1.

Nabídka bude předložena v jednom originále a v 1 kopii / kopiích v písemné formě,
v českém jazyce.

10.2.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.

10.3.

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání
nabídek uvedené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě.

10.4.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

10.5.

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé části nabídky resp. její přílohy (v každém
výtisku) byly odděleny samostatnými listy (tzv. oddělovači), které umožní
jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi výtisků. Oddělovače budou po
pravé straně částečně přesahovat listy a budou označeny čísly dle bodů obsahu
nabídky přizpůsobené dle potřeb dodavatele.

10.6.

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:
10.6.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u
jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž dodavatel využije přílohu č. 6
zadávací dokumentace – Obsah nabídky (vzor).
10.6.2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu č. 3
zadávací dokumentace – Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou
uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační
údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),
nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace
(viz článek 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a
podpis osoby oprávněné jménem či za dodavatele jednat.
10.6.3. Doklad o složení jistoty. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí
kopie výpisu z účtu dodavatele, na kterém je uvedena celková částka
odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch
účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod
uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní
příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je
neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé orazítkování
převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie
hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti
na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud
dodavatel poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele
v hotovosti. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nebo
pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní
záruky nebo pojištění záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelným
způsobem. Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v pro nabídku
požadovaném jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do tohoto
jazyka. Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky
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v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona a vyloučení dodavatele
v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona.
10.6.4. V případě, že dodavatel poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své
nabídce prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele, ve kterém dodavatel uvede platební symboly pro
vrácení peněžní jistoty v následujícím členění:
Platební symboly pro vrácení peněžní jistoty:
Číslo účtu:

………………………….………….

Kód banky:

………………………….………….

Název banky: ………………………….………….

10.7.

Adresa pobočky:

………………………….………….

Variabilní symbol:

……………………………………..

Součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 4 zadávací dokumentace je Návrh
Smlouvy. Tento Návrh Smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro
dodavatele, které není dodavatel oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit. Návrh
Smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Závazný text Návrhu Smlouvy dodavatel doplní pouze o údaje označené ve vzoru
Návrhu Smlouvy či výslovně požadované zadávací dokumentací, případně o
dokumenty požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, resp. v Návrhu
Smlouvy.
Pokud Návrh Smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním
částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a
vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

10.8.

Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být
v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v
úředně ověřené kopii.

10.9.

Formální náležitosti nabídky uvedené v této zadávací dokumentaci mají pouze
doporučující charakter, v případě jejich nedodržení, nepovede tato skutečnost
k vyloučení nabídky uchazeče.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:
Datum:

…

…

Hodina:
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Místo pro podání nabídek
Nabídky budou podány: Obecní úřad - Podatelna
Obec Velký Osek
Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51
Nabídky je možné podávat osobně na níže uvedenou adresu v pracovních dnech od pondělí
do pátku v době od 09:00 do 15:00 hod. nebo prostřednictvím pošty, kurýra či jiného
přepravce na níže uvedenou adresu:
Obecní úřad, Obec Velký Osek
Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno
faktické převzetí nabídky.
Nabídky budou podány v souladu s ustanovením § 69 zákona. Nabídka bude podána v
neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu označeném na
přední straně následovně: v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa
dodavatele, na kterou je možné v případě opožděného podání nabídky zaslat oznámení dle §
71 odst. 6 zákona, uprostřed bude nápis „NABÍDKA – Rekonstrukce ulice Dukelských
Hrdinů v obci Velký Osek“ a „NEOTEVÍRAT“ a v pravém dolním rohu bude adresa
zadavatele. Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případně
podpisem statutárního orgánu dodavatele.
Nebude-li nabídka podána ve výše uvedené podobě, tj. nebude zřejmé, že se jedná o nabídku
dodavatele do výše uvedeného zadávacího řízení, bude taková skutečnost zaznamenána v
seznamu podaných nabídek spolu s popisem nedostatečné podoby nabídky, a následně bude
nabídka vyřazena a dodavatel vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne doplňte od doplňte hodin, na adrese
sídla zadavatele, tj. Obecní úřad Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna osoba k tomu oprávněná nebo
pověřená na základě plné moci. Oprávnění zástupci uchazečů se musí prokázat písemnou
plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, pokud jím sami nejsou. Dále bude
u sebe mít výpis z obchodního rejstříku pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc
podepsala. Jednání se budou dále účastnit zástupci společnosti A.I. Consulting. s. r. o..
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13. ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S REPRODUKCÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel požaduje úhradu nákladů spojených s reprodukcí zadávací dokumentace, a to ve
výši 2.900,- Kč bez DPH, tj. 3.509,- Kč včetně DPH. Zadavatel bude poskytovat kompletní
zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele doručené kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení
poštou, kurýrem či jakoukoliv jinou přepravní službou nebo na základě žádosti o poskytnutí
zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
doručené kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení emailem opatřeným platným
zaručeným elektronickým podpisem.
Podmínky a způsob platby
Při osobním odběru se cena za kompletní zadávací dokumentaci hradí hotově případně
bezhotovostním převodem před odběrem na č. účtu: 43-584080277/0100 var. symbol IČ
dodavatele. V případě požadavku na zaslání, bude zasláno na dobírku a přiúčtováno balné
ve výši 150 Kč a poštovné ve výši 180 Kč.
Při osobním vyzvednutí zadávací dokumentace a platbě za poskytnutí zadávací
dokumentace bezhotovostním převodem se zadávací dokumentace bude dodavatelům
vydána proti potvrzení o zaplacení zadávací dokumentace.
14. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Uchazeč ve své nabídce předloží další dokumenty definované v § 68 odst. 3 zákona.
15. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (DOTAZY)
Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona.
Dodavatel je oprávněn požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději
do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dotazy mohou být zadavateli zasílány poštou, faxem nebo elektronickou poštou, a to
kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení. V případě, že dotaz byl zaslán faxem nebo při
použití elektronické pošty nebyla zpráva opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je
nezbytné takový dotaz doručit i písemně v originále nejpozději do 3 dnů od jeho odeslání
faxem či e-mailem. Zadavatel poskytne dodatečné informace v souladu se zákonem, tj. ve
lhůtě nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti dle předešlého odstavce. Lhůta
pro poskytnutí dodatečných informací se počítá ode dne doručení dotazu v písemné formě
(tj. originál poštou nebo elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem).
16. JINÉ SKUTEČNOSTI SPOJENÉ SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM
16.1.

Uchazeč, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že
zadavatel je povinen v souladu s ustanovením §147a zákona zveřejnit na svém profilu
zadavatele smlouvu s vítězným uchazečem (dodavatelem veřejné zakázky) vč. jejich
změn a dodatků, výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam
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subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. K tomu účelu je dodavatel veřejné
zakázky povinen poskytnout potřebnou součinnost. Pokud je za přílohu uzavřené
smlouvy prohlášena zadávací dokumentace a nabídka, jedná se o přílohy smlouvy,
které se ke smlouvě fyzicky nedokládají a jsou uvedeny pouze z formálního důvodu,
neboť byly základním podkladem pro uzavření smlouvy. Tyto formální přílohy se
také nezveřejňují v rámci zveřejnění smlouvy podle ustanovení §147a zákona.
16.2.

Uchazeč, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že
zadavatel je povinen ve vztahu k vítěznému uchazeči (dodavateli veřejné zakázky)
postupovat v souladu s ustanovením §82 odst. 7 zákona, tj. nesmí umožnit
podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s
vybraným uchazečem.

16.3.

V souvislosti s novelou č. 55/2012 zákona zadavatel upozorňuje, že podle důvodové
zprávy k novele zákona i nadále platí zásada, že nabídky předložené v zadávacím
řízení jsou neveřejné s ohledem na zachování obchodního tajemství dodavatelů.
Zveřejňování nabídek není možné ani na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Kontrola uchazečů nad postupem zadavatele v
zadávacím řízení je zajištěna zveřejněním Oznámení předběžných informací,
Oznámení o zakázce a Textové části zadávací dokumentace, zveřejnění dodatečných
informací k zadávacím podmínkám, možností nahlížet do Protokolu o otevírání
obálek s nabídkami, Protokolu o posouzení kvalifikace a Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek a pořizovat si z nich výpis nebo opis, zveřejněním Oznámení o
zadání zakázky, případně Oznámení o zrušení zadávacího řízení a zveřejněním údajů
podle §147a zákona. Kontrola veřejnosti je zajištěna zveřejněním Oznámení
předběžných informací, Oznámení o zakázce a Textové části zadávací dokumentace,
zveřejnění dodatečných informací k zadávacím podmínkám, zveřejněním Oznámení
o zadání zakázky, případně Oznámení o zrušení zadávacího řízení a zveřejněním
údajů podle §156 a §147a zákona.

17. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY
Zadávací dokumentace obsahuje následujících 6 příloh:


Příloha č. 1 – Projektová dokumentace



Příloha č. 2 - Výkaz výměr



Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor)



Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo



Příloha č. 5 – Subdodavatelé (vzor)



Příloha č. 6 – Obsah nabídky (vzor)
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