VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
na podlimitní
veĜejnou zakázku zadávanou v otevĜeném Ĝízení
Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky dle níže uvedených pokynĤ :
Registraþní þíslo projektu : CZ1.14/1.5.00/35.03347
Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj mČst a obcí
CPV : 45233160-8 - &KRGQtN\DMLQp]SHYQČQpSRYUFK\
ZADÁVACÍ ěÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Obecné informace k zakázce
Zadavatel prohlašuje, že toto výbČrové Ĝízení je veĜejnou obchodní soutČží.
Zadavatel (pĜíjemce dotace) je povinen postupovat dle zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách v platném znČní
Kompletní zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky. Zadavatel konstatuje, že jím
pĜedaná zadávací dokumentace této zakázky je kompletní a splĖuje podmínky dle podmínek Regionálního operaþního
programu (ROP NUTS II Jihozápad).
Zájemce po vyzvednutí kompletní zadávací dokumentace této zakázky musí prostudovat všechny pokyny, podmínky a
specifikace, aby si ještČ pĜed podáním své nabídky vyjasnil požadovaný rozsah a pĜípadná sporná ustanovení nebo jiné
pĜípadné nesrovnalosti ve smyslu podmínek uvedených ve výzvČ k podání nabídky a zejména pak požadavky,
informace a podrobné pokyny uvedené v „Zadávací dokumentaci stavby - pokyny pro zpracování nabídky".
Projekt je financován z prostĜedkĤ Regionálního operaþního programu (ROP NUTS II Jihozápad). Vybraný
zhotovitel bere na vČdomí a musí si být vČdom, že je ve smyslu zákona þ. 320/2001 Sb. o finanþní kontrole ve veĜejné
správČ, povinen spolupĤsobit pĜi výkonu finanþní kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže
poskytnout kontrolním orgánĤm jakékoli dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup
do svého sídla a jakýchkoli dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout na výzvu své daĖové úþetnictví nebo daĖovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí
s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitČ opatĜení k odstranČní
kontrolních zjištČní a informovat o nich pĜíslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními
orgány se rozumí osoby povČĜené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským úþetním dvorem, Nejvyšším kontrolním
úĜadem, Ministerstvem pro místní rozvoj ýR, Ministerstvem financí ýR, centrem pro regionální rozvoj ýR, Regionální
radou regionu Soudržnosti, Finanþním úĜadem místnČ pĜíslušným, Jihoþeským krajem, Centrem evropského plánování,
popĜ. dalšími institucemi povČĜenými právními pĜedpisy Evropského spoleþenství nebo ýeské republiky, jakož i dalšími
orgány oprávnČnými k výkonu kontroly (napĜ. stavební dozor). Vybraný zhotovitel bere na vČdomí, že poskytovatel
dotace je oprávnČn provést u projektu nezávislý vnČjší audit. Zhotovitel je povinen pĜi výkonu auditu spolupĤsobit.
Vybraný zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy vþetnČ jejich pĜípadných dodatkĤ a její pĜílohy, veškeré
originály úþetních dokladĤ a originály projektové dokumentace a dalších dokumentĤ souvisejících s realizací projektu
do doby uplynutí tĜí let od ukonþení programu, tj. minimálnČ do konce roku 2021, dle þl. 90 NaĜízení Rady (ES)
1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
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soudržnosti. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví pĜedpisy ýR lhĤtu delší, než je lhĤta stanovená ve výše
citovaném þlánku naĜízení, bude postupováno podle pĜedpisĤ ýR. LhĤta se zaþíná poþítat od lhĤty dokonþení realizace
projektu.
Vybraný zhotovitel se dále zavazuje písemnČ poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplĖující informace související
s realizací projektu a to ve lhĤtČ stanovené objednatelem. Vybraný zhotovitel poskytne souþinnost pro zpracování
monitorovacích ukazatelĤ pro poskytovatele dotace a zajistí publicitu vyplývající z podmínek pro poskytnutí dotace.
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAýNÍ ÚDAJE
1.1. Zadavatel
Obec StĜíbĜec
StĜíbĜec 149
378 18 STěÍBěEC
Zastoupená Janem Zimmelem, starostou, tel.: 384 790 154
Iý: 00247529
DIý : CZ00247529
tel. +420 723722943
+420 384790154
e-mail.: obec@stribrec.cz
bankovní spojení – ýeská spoĜitelna a.s.
þíslo úþtu : 603209399/0800
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1.2. Zástupce zadavatele :
(organizátor zadávacího Ĝízení – spoleþnost povČĜená výkonem zadavatelských þinností na
základČ mandátní smlouvy)
LIMEX CB a.s.
StĜížkovská 3
180 00 Praha 8
PracovištČ ýeské BudČjovice
Pekárenská 549
370 04 ýeské BudČjovice
Iý:
260 30 345
DIý:
CZ26030845
kontaktní osoba:
ing. Libor KulíĜ
mob.: 602 437 264
e.mail: kulir@limexcb.com
Rozsah povČĜeného zastoupení:
ZmocnČnec je oprávnČn þinit veškeré nezbytné úkony a þinnosti související s prĤbČhem veĜejné zakázky,
pokud zákon nebo jiný obecnČ závazný právní pĜedpis nestanoví jinak, tzn., že mĤže þinit úkony zadavatele s
výjimkou rozhodnutí, které ze zákona pĜísluší zadavateli.

1.3. PĜedmČt plnČní
Obecným cílem projektu je vytvoĜení podmínek pro rozvoj sídelních funkcí obce StĜíbĜec a zvýšení kvality
života obyvatel obce.
Konkrétní specifické cíle projektu jsou následující:
• Zlepšení základní dopravní dostupnosti místních þástí StĜíbĜec, Mníšek, LiboĜezy
• Zlepšení dostupnosti obþanské vybavenosti a hromadné dopravy
• Zvýšení bezpeþnosti obyvatel – pČší, bČžná doprava, cyklisté, zásobování, dostupnost pro jednotky
IZS a sociální a zdravotní péþi
• Zvýšení atraktivity obce zlepšením stavu veĜejných prostranství
• Snížení negativních vlivĤ dopravy na obyvatele (bezpeþnost, hluk, životní prostĜedí)
• Zlepšení využití potenciálu cestovního ruchu: nadregionálnČ významná destinace cestovního ruchu
TĜeboĖsko, Nauþná stezka Okolo TĜebonČ
• ýasová úspora a zlepšení životního prostĜedí (plynulost dopravy, snížení emisí)
• Úspora obecního rozpoþtu obce – údržba komunikace
Rekonstrukce chodníkĤ spoþívá ve vytvoĜení nového zpevnČného povrchu – chodníkĤ dle platné legislativy i
pro osoby tČlesnČ postižené a tím i zabezpeþení plánovaného cíle a potĜeb zadavatele.
PĜedmČt plnČní je dále podrobnČji vymezen podmínkami v textové þásti zadávací dokumentace stavby a
výkazu výmČr. Souþástí této zakázky jsou všechny nezbytné práce a þinnosti pro kompletní dokonþení díla
v celém rozsahu zadání, který je vymezen výkazem výmČr, urþenými standardy a obecnČ technickými
požadavky na výstavbu.
KromČ provedení stavebních prací je souþástí zhotovení díla také vytýþení inženýrských sítí dotþených
stavbou, geometrické zamČĜení provedené stavby v grafické a digitální podobČ v návaznosti na pozemky dle
katastrální mapy, pĜedání všech dokladĤ, revizí a zkoušek potĜebných ke kolaudaþnímu Ĝízení, pĜedložení
atestĤ použitých výrobkĤ a materiálĤ a dokumentace skuteþného provedení díla.

1.4. PĜedpokládaná hodnota projektu

Celková pĜedpokládaná hodnota zakázky je .ĀEH]'3+
1.5. PĜedpokládané termíny realizace projektu
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Záhájení realizace stavby
Dokonþení realizace stavby

-

02.05.2015
30.08.2015

1.6. Místo plnČní zakázky
PlnČ dle projektové dokumentace zpracované P - atelier JH s.r.o.,Nádražní 249/II.,377 01
JindĜichĤv Hradec, Iý: 26033194
staveništČ tvoĜí soubor pozemkĤ uvedených v Rozhodnutí – stavební povolení veĜejnou vyhláškou
pod spis. Zn. METR-S3642/2014 OD z 18.08.2014
NUTS
ZUJ
Okres

:
:
:

CZ031


JindĜichĤv Hradec

2. ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE
2.1.A. Zadávací dokumentace - zveĜejnČní
Zadavatel rozhodl o zahájení a zveĜejnČní tohoto výbČrového Ĝízení na základČ rozhodnutí zastupitelstva
obce StĜíbĜec schváleného pod bodem jednání þ. 4 dne 25.3.2015.
a) Oznámením pĜedbČžných informací dne 10.02.2015 ve VČstníku veĜejných zakázek pod evidenþním
þíslem 7501011007464 a evidenþním þíslem VZ 507464
b) prostĜednictvím ISVZ pod þíslem 7502010010501 a evidenþním þíslem VZ 510501 „ Oznámení
zadávacího Ĝízení “ odeslaného dne 26.03.2015, zveĜejnČného 27.03.2015
c) prostĜednictvím profilu zadavatele: www.stavebnionline.cz/profil/stribrec
Na tomto profilu zadavatel uveĜejní textovou þást zadávací dokumentace.
ýásti zadávací dokumentace, které nebyly zveĜejnČny na profilu zadavatele pĜedá, þi odešle
zadavatel dodavateli v tomto otevĜeném Ĝízení do 3 pracovních dnĤ.
d) vyvČšením odkazu na internetových stránkách zadavatele: http://www.stribrec.cz/pages/
2.1.B. Zadávací dokumentace – poskytnutí nezveĜejnČné þásti na profilu zadavatele
Žádost
•
•
•
•
•

bude minimálnČ obsahovat :
Název uchazeþe ( dodavatele) dle OR þi ŽR
Adresu uchazeþe ( dodavatele) dle OR þi ŽR
Iý uchazeþe ( dodavatele)
DIý – bylo li pĜidČleno
PĜípadnČ další údaje – korespondenþní adresu uchazeþe ( dodavatele)

Zadávací dokumentace bude poskytnuta všem uchazeþĤm za úplatu nákladĤ reprografické techniky ve
výši 3.000,- Kþ bez DPH ( DPH 21 % þiní 630,- Kþ,
Cena celkem vþetnČ DPH þiní 3..630,- Kþ), kteĜí o tuto veĜejnou zakázku projeví zájem na základČ písemné
žádosti.
Písemná žádost musí být doruþena zadavateli nebo jeho mandátnímu zástupci nejpozdČji do lhĤty – tj. do
17.04.2015 do 09,00 hod.
Platební podmínky úhrady nákladĤ reprografické techniky – uchazeþi obdrží fakturu vystavenou zástupcem
zadavatele se splatností 7 kalendáĜních dnĤ
Místo vyzvednutí a vyzvednutí ZD je možné – osobnČ - LIMEX CB a.s. pracovištČ ýeské BudČjovice,
Pekárenská 549, 370 04 ýeské BudČjovice
Tel.: +420 602 437 264 , Kontaktní osoba – Ing. Libor KulíĜ
e-mail : limexcb@gmail.com
kulir@limexcb.com
- prostĜednictvím ýeské posty – cenný balík – poštovné a balné þiní 300,- Kþ
bez DPH, cena bude pĜipoþítána k nákladĤm reprografické techniky a uvedena
ve faktuĜe vystavené zástupcem zadavatele.
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Zadávací dokumentace obsahuje písemnou + elektronickou verzi a tvoĜí jeden celek
Elektronická verze = 1 x CD :
Obsah CD 1 - Zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky
- pĜíloha þ. 1
- Krycí list nabídky
- pĜíloha þ. 2
- Obchodní podmínky
- pĜíloha þ. 3
- Závazný vzor faktury
- pĜíloha þ. 4
- Vzor ýestného prohlášení dle § 53 zákona
- pĜíloha þ.5
- Vzor ýestného prohlášení - §50,c)
- pĜíloha þ.6
-Vzor ýestného prohlášení §68 zákona
- pĜíloha þ.7
- Seznam pĜedpokládaných subdodavatelĤ
- pĜíloha þ.8
- Doložení referenþních staveb
Výkaz výmČr stavby
Pravidla pro publicitu
PĜíruþka pĜíjemce
- projektová dokumentace v rozsahu pro výbČr dodavatele stavby a realizaci
stavby ve formátech pdf
Písemná verze - Zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky v tištČné podobČ

2.1.C ZpĤsob komunikace v prĤbČhu zadávacího Ĝízení
1) Uchazeþ je pĜi komunikaci prostĜednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodlenČ zadavateli
pĜijetí každé zprávy.
2) Zpráva se považuje za doruþenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se považuje též
automatické potvrzení o pĜeþtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru pĜíjemce) nebo automatické potvrzení o
doruþení na poštovní server.
3) Za dobu doruþení se považuje okamžik pĜijetí zprávy poštovním serverem dodavatele.
4) Zadavatel požaduje opatĜení každé zaslané zprávy platným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu nebo platnou elektronickou znaþkou založenou na kvalifikovaném systémovém
certifikátu; tento požadavek neplatí pro potvrzení o doruþení zprávy, kterou zaslal zadavatel uchazeþi.
Poznámka k bodu 2.1.C.4:
Tento bod není vyžadován v pĜípadČ požadavkĤ uchazeþĤ o zadávací dokumentaci. Zde uchazeþi
posílají e-maily.
POZOR : Tento bod je vyžadován v další pĜípadné korespondenci mezi uchazeþem a zadavatelem.
Dokument podepsaný el. podpisem považuje zadavatel za dĤležitý, platný a hlavnČ oficiální, doruþený
stejnou váhou, jako kdyby byl podán do podatelny zadavatele. Není to již bČžná e-mailová zpráva,
kterou mĤže napsat kdokoli, kdo má pĜístup k el. adrese zadavatele.
Uchazeþi rovnČž mohou použít veškeré další zpĤsoby oficiálního doruþení zadavateli – napĜ. osobnČ
do podatelny, poštou, Datovými schránkami, kurýrní službou apod.

2.1.D Využití zadávací dokumentace
PĜedané zadávací podklady uchazeþ nevrací. Uchazeþ smí použít zadávací podklady jen pro úþely tohoto
zadávacího Ĝízení, jiné využití se nepĜipouští.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNċNÍ KVALIFIKACE
3.1. Základní kvalifikaþní pĜedpoklady splĖuje dodavatel dle § 53 odst. 1 písm.
a) který nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin spáchaný ve prospČch organizované
zloþinecké skupiny, trestný þin úþasti na organizované zloþinecké skupinČ, legalizace výnosĤ
z trestné þinnosti, podílnictví, pĜijetí úplatku, podplacení, nepĜímého úplatkáĜství, podvodu,
úvČrového podvodu, vþetnČ pĜípadĤ, kdy jde o pĜípravu nebo pokus nebo úþastenství na
takovém trestném þinu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
þinu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pĜedpoklad splĖovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý þlen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele þi þlenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pĜedpoklad
splĖovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý þlen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku þi žádost o úþast zahraniþní právnická osoba
prostĜednictvím své organizaþní složky, musí pĜedpoklad podle tohoto písmene splĖovat
vedle uvedených osob rovnČž vedoucí této organizaþní složky; tento základní kvalifikaþní
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pĜedpoklad musí dodavatel splĖovat jak ve vztahu k území ýeské republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání þi bydlištČ,
b) který nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin, jehož skutková podstata souvisí s
pĜedmČtem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pĜedpisĤ nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného þinu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splĖovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý þlen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele þi þlenem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento pĜedpoklad splĖovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý þlen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
þi žádost o úþast zahraniþní právnická osoba prostĜednictvím své organizaþní složky, musí
pĜedpoklad podle tohoto písmene splĖovat vedle uvedených osob rovnČž vedoucí této
organizaþní složky; tento základní kvalifikaþní pĜedpoklad musí dodavatel splĖovat jak ve
vztahu k území ýeské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání þi bydlištČ,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutČže formou
podplácení podle zvláštního právního pĜedpisu 40),
d) vĤþi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobČhlo insolvenþní Ĝízení, v
nČmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenþní návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostaþuje k úhradČ nákladĤ insolvenþního Ĝízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostaþující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních pĜedpisĤ,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daĖové nedoplatky, a to jak v ýeské republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání þi bydlištČ dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veĜejné zdravotní pojištČní, a to jak v
ýeské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání þi bydlištČ dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní
politiku zamČstnanosti, a to jak v ýeské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání þi
bydlištČ dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocnČ disciplinárnČ potrestán þi mu nebylo
pravomocnČ uloženo kárné opatĜení podle zvláštních právních pĜedpisĤ, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné zpĤsobilosti podle zvláštních právních pĜedpisĤ;
pokud dodavatel vykonává tuto þinnost prostĜednictvím odpovČdného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za þinnost dodavatele, vztahuje se tento pĜedpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstĜíku osob se zákazem plnČní veĜejných zakázek
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocnČ uložena pokuta za umožnČní výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního pĜedpisu
SplnČní kvalifikaþních pĜedpokladĤ v bodech a) až k) se prokazuje pĜedložením þestného
prohlášení uchazeþe.
ýestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávnČnou jednat jménem þi za dodavatele.
Doklady prokazující splnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ nesmČjí být starší 90
kalendáĜních dnĤ ke dni podání nabídky.
3.2. SplnČní profesních kvalifikaþních pĜedpokladĤ dle § 54 písm. a), b), d) zákona dodavatel
prokáže pĜedložením :
- výpisem z obchodního rejstĜíku, pokud je v nČm zapsán, þi výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, pĜiþemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendáĜních
dnĤ ke dni podání nabídky,
- dokladem o oprávnČní k podnikání podle zvláštních právních pĜedpisĤ v rozsahu
odpovídajícím pĜedmČtu veĜejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím pĜíslušné
živnostenské oprávnČní þi licenci s pĜedmČtem podnikání
- provádČní staveb, jejich zmČn a odstraĖování
- výkon zemČmČĜiþských þinností
- dokladem osvČdþujícím odbornou zpĤsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostĜednictvím odbornou
zpĤsobilost zabezpeþuje:
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- osvČdþením o autorizaci podle zákona þ. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektĤ a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrĤ a technikĤ þinných ve výstavbČ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ pro
obor - autorizovanou osobu v oboru „ dopravní stavitelství“
- osobu s oprávnČním „úĜednČ oprávnČný zemČmČĜický inženýr“
V pĜípadČ osob, jejichž prostĜednictvím dodavatel odbornou zpĤsobilost zabezpeþuje, doloží uchazeþ
þestným prohlášením, že jsou s dodavatelem v zamČstnaneckém pomČru, nebo prokáží splnČní jejich
kvalifikace jako subdodavatelĤ.
3.3. pĜedložením ýESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O SPLNċNÍ KVALIFIKAýNÍCH PěEDPOKLADģ
dle § 50, odst.c) zákona 137/2006 Sb. o veĜejných zakázkách v platném znČní o ekonomické
a finanþní zpĤsobilosti splnit veĜejnou zakázku
ýestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávnČnou jednat jménem þi za dodavatele.
Zadavatel poskytuje vzor – pĜíloha þíslo 5 zadávací dokumentace
3.4 SplnČní technických kvalifikaþních pĜedpokladĤ dle pĜíslušných ustanovení § 56 odst. 3,
písm. a), 4, 5 zákona uchazeþ prokáže:
• Seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvČdþení
objednatelĤ o Ĝádném plnČní nejvýznamnČjších z tČchto stavebních prací; tato osvČdþení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádČní stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly
tyto stavební práce provedeny ĜádnČ a odbornČ.
Dodavatel (uchazeþ) pĜedloží seznam min. 5-ti staveb obdobného rozsahu, provedených
uchazeþem za posledních 5 let, jejichž hodnota bude min. 5 mil. Kþ bez DPH na každou
uvedenou obdobnou stavbu.
MinimálnČ u tĜí (3) zakázek budou pĜedmČtem plnČní realizace – pokládka zámkových dlažeb
zpevnČných ploch nebo chodníkĤ.
Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou þestného prohlášení. Prohlášení musí být
podepsáno oprávnČnou osobou/osobami jednat jménem þi za dodavatele. K seznamu budou
pĜipojena osvČdþení objednatelĤ o Ĝádném plnČní, a to nejménČ u 3 nejvýznamnČjších z tČchto
stavebních prací. Tato osvČdþení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádČní prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny ĜádnČ a odbornČ.
•

Odst.3.c) osvČdþení o vzdČlání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zamČstnancĤ
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovČdných za vedení realizace pĜíslušných
stavebních prací
Pro obor -- autorizovaná osoba v oboru dopravního stavitelství se rozumí, že toto oprávnČní
bude mít „stavbyvedoucí“ povČĜený zhotovitelem k této zakázce.
„Stavbyvedoucí“ bude mít zkušenost s realizací min. 3 staveb zpevnČných zámkových ploch
nebo chodníkĤ
V nabídce uchazeþe bude toto doloženo minimálnČ „ Prohlášením“, které bude obsahovat
požadovaný údaj s uvedením specifikace názvu stavby, místa stavby, kontaktního údaje pro ovČĜení
údajĤ uvedených v „ prohlášení“.
Poznámka
Uchazeþ se podpisem návrhu smlouvy o dílo , resp. Smlouvy o dílo zaváže k tomu, že
„stavbyvedoucí“, kterým uchazeþ prokázal splnČní technických a kvalifikaþních pĜedpokladĤ podle
§ 56 odst.3 písm.c) zákona 137/20006 Sb., o veĜejných zakázkách v platném znČní bude po celou
dobu výstavby pĜítomen na staveništi jako osoba odpovČdná za vedení realizace stavby a svou
pĜítomnost bude pravidelnČ zapisovat do stavebního deníku.
Pokud dojde ke zmČnČ stavbyvedoucího, prostĜednictvím kterého uchazeþ prokázal splnČní
technických kvalifikaþních pĜedpokladĤ podle § 56 odst.3 písm.c) zákona 137/2006 Sb. o veĜejných
zakázkách v nabídce, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o stavbyvedoucího stejnČ
kvalifikovaného. Takováto zmČna musí být schválena objednatelem vždy pĜede jejím provedením a
to po pĜedložení dokladĤ v rozsahu požadavku zadavatele, respektive objednatele na prokázání
splnČní technických kvalifikaþních pĜedpokladĤ podle § 56 odst.3 písm.c) zákona 137/2006 Sb. o
veĜejných zakázkách uvedených v Zadávací dokumentaci této zakázky.

Pokud není dodavatel z objektivních dĤvodĤ schopen prokázat splnČní technických pĜedpokladĤ , je
oprávnČn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veĜejný zadavatel z objektivních dĤvodĤ
neodmítne.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnČní urþité þásti kvalifikace požadované veĜejným
zadavatelem podle § 50 odst.1, písm.b) a d) v plném rozsahu, je oprávnČn splnČní kvalifikace v
chybČjícím rozsahu prokázat prostĜednictvím subdodavatele.
V takovém pĜípadČ v souladu s § 51 odst.4 ZVZ doloží uchazeþ v nabídce :
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a) doklady prokazující splnČní základního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 53 odst. 1) písm. j) ZVZ (tj.
þestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstĜíku osob se zákazem plnČní veĜejných zakázek) a
profesního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstĜíku þi
obdobné evidence) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavĜenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnČní
urþeného k plnČní veĜejné zakázky uchazeþem þi poskytnutí vČcí þi práv, s nimiž bude uchazeþ oprávnČn
disponovat v rámci plnČní veĜejné zakázky, a to alespoĖ v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal
splnČní kvalifikace podle § 50 odst. 1) písm. b) a d).
Dodavatel není oprávnČn prostĜednictvím subdodavatele prokázat splnČní kvalifikace podle § 54 písm. a)
zákona 137/2006 Sb. v platném znČní.
Spoleþná nabídka více dodavatelĤ
1) Má-li být pĜedmČt veĜejné zakázky plnČn nČkolika dodavateli spoleþnČ a za tímto úþelem podávají þi
hodlají podat spoleþnou nabídku, je každý z dodavatelĤ povinen prokázat splnČní základních
kvalifikaþních pĜedpokladĤ podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 54
písm. a) ZVZ v plném rozsahu. SplnČní kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat
všichni dodavatelé spoleþnČ. V pĜípadČ prokazování splnČní kvalifikace v chybČjícím rozsahu
prostĜednictvím subdodavatele se postupuje dle § 51 odst. 4 ZVZ obdobnČ.
2) Podává-li nabídku více dodavatelĤ spoleþnČ (jako jeden uchazeþ), jsou povinni v souladu s § 51 odst. 6
ZVZ pĜiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vĤþi zadavateli a
jakýmkoliv tĜetím osobám z jakýchkoliv závazkĤ vzniklých v souvislosti s plnČním pĜedmČtu veĜejné
zakázky þi vzniklých v dĤsledku prodlení þi jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti
s plnČním pĜedmČtu veĜejné zakázky, zavázáni spoleþnČ a nerozdílnČ, a to po celou dobu plnČní veĜejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazkĤ vyplývajících z veĜejné zakázky.
Zahraniþní dodavatel
1) Nevyplývá-li ze zvláštního právního pĜedpisu jinak, zahraniþní dodavatel prokazuje splnČní kvalifikace
zpĤsobem podle právního Ĝádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, pĜípadnČ bydlištČ, a to
v souladu s § 51 odst. 7 ZVZ.
2) Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující pĜeklad v þeském jazyce.
ZmČna kvalifikaþních pĜedpokladĤ v prĤbČhu zadávacího Ĝízení
Dojde-li do doby rozhodnutí o výbČru nejvhodnČjší nabídky k jakékoliv zmČnČ v kvalifikaci dodavatele, která
by jinak znamenala nesplnČní kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozdČji do 7 dnĤ tuto skuteþnost
veĜejnému zadavateli písemnČ oznámit. Dodavatel je pak povinen pĜedložit potĜebné dokumenty prokazující
splnČní kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnĤ od oznámení této skuteþnosti veĜejnému
zadavateli. VeĜejný zadavatel mĤže na žádost dodavatele lhĤtu prodloužit nebo mĤže zmeškání lhĤty
prominout.

4) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
A) Požadavky na zpĤsob zpracování nabídkové ceny
Cena díla bude stanovena na základČ projektové dokumentace (dle odstavce 2) této zadávací
dokumentace) pĜedané zájemci zadavatelem, pĜiþemž pro obsah ceny díla je rozhodující soupis
prací, dodávek a služeb uvedený ve výkazu výmČr .
Nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná, vztažená k objemĤm pĜedmČtu
plnČní uvedeného ve výkazu výmČr.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávnČné náklady nezbytné ke vþasné a konkrétní realizaci díla.
Mimo jiné také náklady, které objektivnČ v souvislosti s realizací stavby vznikají, tj. vþetnČ nákladĤ
souvisejících s umístČním stavby – VZN, zvýšené režijní náklady apod. a pĜimČĜený zisk. Cena musí
obsahovat i pĜedpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v dobČ realizace díla.
Dále bude cena obsahovat i pĜimČĜený zisk zhotovitele a veškeré další náklady nezbytné k vþasnému a
Ĝádnému provedení díla dle PD, technologických postupĤ a systémĤ, ýSN a právních pĜedpisĤ vztahujících
se na dílo.
V cenČ budou zahrnuty i náklady na sjednaná pojištČní pĜedmČtu díla ze dodavatele po dobu realizace
pĜedmČtu plnČní a rovnČž i pĜípadné náklady na poplatky a provedení opatĜení nutných ke splnČní podmínek
vyplývajících ze stanovisek DOSS a místní samosprávy ).
Nabídková cena bude uvedena v tomto þlenČní:
- celková cena v Kþ bez DPH
- celková nabídková cena v Kþ vþ. DPH
Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.
Uchazeþ je povinen vysvČtlit ocenČní kterékoli položky nulovou nebo neobvykle nízkou cenou; pokud tak
neuþiní, mĤže být vyzván k vysvČtlení nejasností v nabídce nebo vylouþen ze zadávacího Ĝízení.
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Uchazeþ vyplní pĜíslušné ustanovení v þásti „ CENA „ Obchodních podmínek ( Smlouvy o dílo)
a KRYCÍ LIST NABÍDKY
Platební podmínky:
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
Zadavatel stanovuje, že dodavatel mĤže první fakturu uplatnit po dodávce min 30 % sjednaného
objemu plnČní.
Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základČ vystavených pĜíslušných úþetních
dokladĤ.
Splatnost daĖových dokladĤ - faktur, je stanovena na 30 kalendáĜních dnĤ.

B) Variantní Ĝešení zadavatel nepĜipouští.
C) Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky :
C.1) Obsahové þlenČní a forma zpracování nabídky
Nabídka bude þlenČna takto:
1. Krycí list nabídky (s uvedením názvu veĜejné zakázky, identifikaþních údajĤ uchazeþe a nabídkové ceny)
2. obsah nabídky s þíslováním stránek jednotlivých dokumentĤ v nabídce
3. dokumenty dle §68 odst.3 písm. a), b), c)
4. doklady prokazující splnČní kvalifikace v rozsahu dle bodu 3) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNċNÍ
KVALIFIKACE
5. identifikace kooperujících subjektĤ (subdodavatelĤ), je-li relevantní
6. výše nabídkové ceny doplnČná položkovým rozpoþtem (krycí list rozpoþtu + ocenČný výkaz
výmČr)
7. DoplnČné obchodní podmínky ( Návrh smlouvy o dílo)
8. Nabídka bude doložena rovnČž v elektronické podobČ na datovém mediu

C.2) ZpĤsob, lhĤty a místo pro podání nabídky
Nabídky se podávají písemnČ ve lhĤtČ pro podání nabídek, v uzavĜené obálce oznaþené názvem
veĜejné zakázky „Rekonstrukce chodníkĤ v obci StĜíbĜec“ – NEOTVÍRAT „ a
opatĜené na uzavĜení razítkem uchazeþe. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné
zaslat oznámení podle §71 odst. 6. zákona.
Nabídka bude uchazeþem pĜedložena v jednom originále pouze v þeském jazyce.
Nabídka bude uchazeþem pĜedložena pouze v písemné podobČ
Nabídka nebude obsahovat pĜepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, , nebo které
by mohly být pĜípadnČ dĤvodem k podezĜení z manipulace pĜi kontrole ze strany orgánĤ
dohledu.
Všechny listy nabídky vþetnČ pĜíloh budou ĜádnČ oþíslovány vzestupnou þíselnou Ĝadou a nabídka
bude zajištČna proti neoprávnČné manipulaci. První strana za Krycím listem nabídky bude obsahovat
pĜehled jednotlivých dokumentĤ s uvedením þísla stránky v nabídce.
Nabídka bude zapeþetČna tak, že všechny stránky vþetnČ pĜíloh budou spojeny zpĤsobem, který
neumožĖuje jejich dodateþné vyjmutí bez poškození. PeþeĢ bude opatĜena razítkem a podpisem
uchazeþe tak, aby þást razítka i podpisu byla na peþetní pásce a þást razítka i podpisu na titulním
listu nabídky.
Nabídka musí být datována a na Krycím listČ podepsána uchazeþem, resp. osobou oprávnČnou
k zastupování statutárního orgánu uchazeþe v souladu se zpĤsobem podepisování za spoleþnost uvedeném
v obchodním rejstĜíku, pĜíp. osobou zmocnČnou k takovému úkonu, v takovém pĜípadČ doloží uchazeþ
v nabídce originál nebo úĜednČ ovČĜenou kopii plné moci.
Nabídka bude doložena rovnČž v elektronické podobČ na datovém mediu (CD nebo DVD) v editovatelné
podobČ.
Pro elektronické provedení na CD smČjí být použity obecnČ dostupné formáty a programy (Microsoft Office
(Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.)
Písemná i elektronická verze nabídky vþetnČ všech pĜíloh musí být shodná. V pĜípadČ zjištČní rozdílĤ mezi
papírovou a elektronickou nabídkou je rozhodující papírová podoba.
Nabídky mohou uchazeþi doruþovat osobnČ, nebo prostĜednictvím ýeské pošty, kurýrem apod po celou
dobu lhĤty pro podání nabídky do podatelny zadavatele Obec StĜíbĜec, StĜíbĜec 149, 378 18 STěÍBěEC
v pracovních dnech v pondČlí až pátek takto :
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Pracovní doba
PondČlí , Úterý a ýtvrtek
StĜeda
Pátek

7.30 – 11.15
7.30 – 11.15
7.30 – 11.15

12.15 – 15.00
12.15 – 18.00
12.15 – 13.00

Dne 17.04. 2015 v 09:00 hod. konþí lhĤta pro pĜijímání nabídek.
C. 3) Otvírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami uchazeþĤ se uskuteþní dne 17.04. 2015 v 09:05 hod. v zasedání místnosti
zadavatele Obce StĜíbĜec, StĜíbĜec 149, 378 18 STěÍBěEC
PĜi otvírání obálek mĤže být pĜítomen každý z uchazeþĤ, který pĜedložil nabídku v max. poþtu 1 osoby
+ osoby jmenované zadavatelem ,hodnotící komise ( komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazeþĤ) ,
mandátní zástupce zadavatele + zástupce ROP Jihozápad

5. ZPģSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veĜejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých
uchazeþĤ tak, že sestaví poĜadí uchazeþĤ od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše
nabídkové ceny.
NejvhodnČjší nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu.
Pro plátce DPH je rozhodná cena bez DPH, pro neplátce cena s daní z pĜidané hodnoty.
PĜed stanovením poĜadí úspČšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle
§ 77 ZVZ – MimoĜádnČ nízká nabídková cena.
PĜi posuzování kvalifikace se považuje za dostateþné alespoĖ dosažení limitĤ požadovaných zadavatelem,
pĜípadnČ jejich pĜekroþení. Uchazeþi, kteĜí neprokáží splnČní nČkterého kvalifikaþních pĜedpokladĤ, mohou
být ze zadávacího Ĝízení vylouþeni. Uchazeþi, kteĜí nesplní nČkterý z kvalifikaþních pĜedpokladĤ, budou ze
zadávacího Ĝízení vylouþeni. Vylouþení bude dotyþným uchazeþĤm bezodkladnČ písemnČ oznámeno.
Nabídky, které nesplĖují zákonné požadavky nebo jsou v rozporu s platnými právními pĜedpisy, a nabídky,
které nesplĖují kterýkoli z požadavkĤ zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci zadavatel vyĜadí a
uchazeþe, jehož nabídka byla vyĜazena, zadavatel bezodkladnČ vylouþí z úþasti v zadávacím Ĝízení.

6) OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou zpracovány jako samostatný dokument, který je souþástí této zadávací
dokumentace.
Uchazeþi vyplní pĜíslušné ustanovení Obchodních podmínek v þásti CENA.
Obchodní podmínky musí být podepsány osobou nebo osobami oprávnČnými jednat jménem nebo za
uchazeþe. V pĜípadČ, že Obchodní podmínky nebudou podepsány uchazeþem, resp. jeho statutárním
orgánem, pĜiloží uchazeþ ke smlouvČ originál nebo úĜednČ ovČĜenou kopii plné moci, ze které bude vyplývat
oprávnČní k podpisu Obchodních podmínek danou osobou.
POZOR :
PĜedložení nepodepsaných Obchodních podmínek není považováno za Ĝádné pĜedložení
nabídky uchazeþem.
Uchazeþ (dodavatel) si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele obsažené v Obchodních
podmínkách tak, aby zhoršil postavení zadavatele definované zadávacími podmínkami. Uchazeþ (dodavatel)
nesmí zejména v návrhu smlouvy požadovat žádné závazky ani povinnosti zadavatele nad rámec ustanovení
uvedených v zadávací dokumentaci a Obchodních podmínkách nebo takových, které by zadavateli pĜinesly
vedlejší organizaþní þi jiné náklady.
Dodavatel si mĤže upravit výše uvedený návrh smlouvy, musí ovšem dodržet podmínky uvedené
v pĜedchozích odstavcích a musí provedené zmČny výraznČ oznaþit (napĜ. barevnČ, jiným písmem).

Pozor :
Obchodní podmínky ( Smlouva o dílo) obsahují ustanovení, které zadavatel považuje za
klíþové a zásadní pro uzavĜení smlouvy s vybraným zhotovitelem pĜedmČtu plnČní .
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Jedná se zejména :
a)

Dodavatel je povinen pĜed zahájením prací na staveništi uzavĜít pojištČní odpovČdnosti za újmu, toto
pojištČní udržovat po dobu trvání smlouvy a jeho existenci prokázat na žádost objednatele. Pojistné
þástky a rozsah krytí musí odpovídat odvČtvovým obchodním zvyklostem a pokud není sjednáno jinak,
musí þinit nejménČ þástku rovnou smluvní cenČ nebo 10.000.000,- Kþ za újmu na vČcech, životu a
zdraví.

b)

Dodavatel je povinen k termínu pĜedání a pĜevzetí provedeného díla uzavĜít pojištČní odpovČdnosti jako
garanci na pĜípadné vady po dobu záruþní lhĤty v délce 5 rokĤ ve výši 500.000,- Kþ. ( pČt set tisíc korun
þeských). ýerpání této bankovní garance je oprávnČn objednatel v pĜípadČ, že dodavatel neodstraní
vadu díla do 30-ti kalendáĜních dnĤ po jejím nahlášení objednatelem zhotoviteli. Toto neplatí, uzavĜe –li
objednatel se zhotovitelem o této vadČ díla jinou smluvní dohodu pro její odstranČní.
Bankovní garanci je možno nahradit nČkterým typem záruky dle zákona 137/2006 Sb. ( pojištČním,
složením hotovosti na úþet objednatele)

c)

Smluvní pokuta je stanovena ve výši pĜedpokládané þástky dotaþní podpory. Objednatel
( zadavatel) realizuje tuto veĜejnou zakázku s vČdomím, že je pokryta finanþní dotací. Totéž požaduje i
od dodavatele a dopĜedu uvádí, že dotace bude objednateli pĜidČlena jen za pĜedpokladu, že bude
dodržen termín „Dokonþení realizace stavby vþetnČ vydání kolaudaþního souhlasu“ v této smlouvČ.
Nesplní –li dodavatel tento termín, objednatel nedostane plánovanou dotaci a dodavatel nedostane
uhrazeny provedené stavební práce a dodávky.
Smluvní pokuta za nedodržení pevného termínu „Dokonþení realizace stavby vþetnČ vydání
kolaudaþního souhlasu“ zavinČného dodavatelem dle této smlouvy þiní 10 miliónĤ korun þeských.
Smluvní pokuta je splatná do 60-ti kalendáĜních dnĤ od data obdržení oznámení ( rozhodnutí) o
nepĜidČlení dotace .
Objednatel souhlasí, aby zhotovitel pokryl tuto smluvní pokutu ve výši 10 miliónĤ korun þeských pojistnou
smlouvou a tuto pojistku pĜedložil k podpisu smlouvy.

7) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE + VÝKAZ VÝMċR
Projektové dokumentace je zpracována Atelierem P - atelier JH s.r.o.,Nádražní 249/II.,377 01 JindĜichĤv
Hradec, Iý: 26033194.
Souþástí projektové dokumentace je výkaz výmČr.

8) PROHLÍDKA MÍSTA PLNċNÍ
Zadavatel stanovuje podmínku , že pro zpracování nabídky a plnČní této veĜejné zakázky je nezbytné,
aby dodavatelé kteĜí mají zájem o podání nabídky v tomto otevĜeném Ĝízení se zúþastnili prohlídky
místa plnČní.
Prohlídka se koná 7 dnĤ pĜed uplynutím lhĤty pro podání nabídky dne 10.04.2015 v 9,oo hodin.
Sraz úþastníkĤ pĜed budovou Obecního úĜadu obce StĜíbĜec, StĜíbĜec 149, 378 18 STěÍBěEC

9) ZMċNY A ODVOLÁNÍ NABÍDKY
ȱ

PĜedloženou nabídku lze odvolat, mČnit nebo doplĖovat pouze do lhĤty pro podání nabídek. Poté zaþíná
bČžet lhĤta, po kterou jsou uchazeþi svými nabídkami vázáni. V této lhĤtČ již nelze nabídku mČnit. Doba
závaznosti nabídky je uvedena v Oznámení o zakázce.

10) DODATEýNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Žádost o dodateþné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího Ĝízení (dotaz) ze
strany dodavatelĤ, musí být zadavateli v písemné formČ doruþena 6 pracovních dnĤ pĜed uplynutím lhĤty
pro podání nabídek, tj. do 13.04.2015 do 15,oo hodin.
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