ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(textová část)
Pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„„Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění
dopravy““

Projekt je spolufinancován z prostředků SFDI

Článek 1
Údaje o oznámení zadávacího řízení
Operační program: zvýšení bezpečnosti dopravy pro rok 2015 (SFDI)
ISPROFOND:
5727510098 / 5727510099
Druh řízení :
Předmět VZ:
Limit VZ :
Evidenční číslo VZ:

otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“)
stavební práce
podlimitní
201580P (ev.č. ve VVZ 513926)

Oznámení předběžných informací o zakázce bylo do Věstníku veřejných zakázek (VVZ) odesláno dne
15.5.2015 a zde uveřejněno dle provozního řádu provozovatele VVZ.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno do VVZ dne 22.6.2015 a a zde uveřejněno dle
provozního řádu provozovatele VVZ.

Článek 2
Údaje o zadavateli
Název zadavatele

:

Obec Želechovice nad Dřevnicí

Sídlo zadavatele

:

4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Kód obce dle ZÚJ

:

500011

Právní forma

:

obec, kód právní formy 801

IČ

:

75158094

DIČ

:

CZ75158094 (neplátce pro tuto zakázku)

Statutární orgán

:

Bc. Michal Špendlík, starosta

Kontaktní osoba zadavatele :

Ing. Hana Svobodová, místostarostka

Tel.

:

577901653

E_mail
Dále jen „zadavatel“

:

mistostarosta@zelechovice.net

Zadavatel je v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený
příkazníkem

:

Ivan Černý

IČ

:

87650703

DIČ

:

neplátce DPH

sídlo

:

Sokolská 3927, 760 01 Zlín

Tel.

:

737 767 661

E_mail
:
Dále jen „zmocněná osoba“

cerny.ivan87@seznam.cz
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Článek 3
Údaje o zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
Zadávací dokumentaci tvoří :
1) Textová část zadávací dokumentace (v elektronické formě)
Povinné formuláře nabídky :
Krycí list nabídky (tabulka v elektronické formě) - příloha č. 1
Rekapitulace nákladů (tabulka v elektronické formě) - příloha č. 2
Subdodavatelské zajištění zakázky (tabulka v elektronické formě) - příloha č. 3
Údaje o sdružení (tabulka v elektronické formě) - příloha č. 4
2) Obchodní podmínky (v elektronické formě) - příloha č. 5
3) Projektová dokumentace zakázky (v elektronické formě) - příloha č. 6
4) Soupis prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet (v elektronické formě) - příloha č. 7

Tato Zadávací dokumentace je zpracovaná v souladu s § 44 zákona jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci zadávacího řízení oznámeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro financování programů, staveb a akcí
z rozpočtu SFDI a obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

Článek 4
Údaje o vyžádání zadávací a kvalifikační dokumentace
Zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům na základě jejich žádosti o poskytnutí Zadávací
dokumentace zaslané písemnou nebo elektronickou formou na adresu zmocněné osoby – Ivan Černý,
Sokolská 3927, 760 01 Zlín, tel: 737 767 661, email: cerny.ivan87@seznam.cz.
Zadávací dokumentace bude odeslána elektronickými prostředky na emailovou adresu uvedenou v
žádosti o poskytnutí Zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné
žádosti dodavatele.
Písemná žádost o poskytnutí Zadávací dokumentace musí obsahovat tyto údaje: název zakázky, název
zájemce, sídlo (případně kontaktní adresu), IČ a dále, vzhledem ke způsobu poskytnutí ZD, i kontaktní
osobu zájemce, její telefon a e-mail.
Textová část zadávací dokumentace (včetně případných dodatečných informací) bude uveřejněna na
profilu zadavatele v souladu se zákonem.

Článek 5
Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace
Za poskytnutí Zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů.
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Článek 6
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn dle § 49 odst. 1 zákona po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost (za písemnou se považuje i elektronická forma zaslaná na
výše uvedenou e-mailovou adresu zmocněné osoby) musí být zmocněné osobě doručena nejpozději 6
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace
nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti v souladu s § 49 odst. 4 zákona.
Zadavatel v případě dodatečných informací bude postupovat dle § 49 odst. 2 a 3 zákona.

Článek 7
Prohlídka místa plnění
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.

Článek 8
Kvalifikační předpoklady uchazeče
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 Zákona
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 Zákona
c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 Zákona
d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
A) ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53
odst.1 zákona písm. a) až k), a to způsobem podle § 62 odst. 2 zákona, věty první.
B) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
písm a), b) a d):
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě dle příslušné právní formy
uchazeče ne staršího 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky,
- doklad/y o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad/y prokazující příslušná živnostenská oprávnění či
licence
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru Dopravní stavby a
Vodohospodářské stavby dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou činnost
zabezpečuje,
- úřední oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb. dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou činnost zabezpečuje (výkon zeměměřičských činností),
C) TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění níže uvedených technických kvalifikačních
předpokladů podle § 56 odst. 3, písm. a), b) a c):
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-

seznam min. 5 stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. Přílohou tohoto
seznamu musí být:
osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 5 nejvýznamnějších z těchto stavebních
prací.
Toto osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
V seznamu bude uvedeno: rozsah, cena, doba, místo provedení stavebních prací obdobného
charakteru. Dále uvede objednatele, pro kterého byly práce obdobného charakteru realizovány a
kontaktní osobu. Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud za posledních 5 let provedl min. 3
významné stavební práce obdobného charakteru (výstavba/rekonstrukce chodníků a zpevněných
ploch z rozebíratelného povrchu) o objemu min. 4,7 mil. Kč bez DPH/stavba a 2 významné
stavební práce obdobného charakteru (výstavba/rekonstrukce kanalizací) o objemu min. 0,7 mil.
Kč bez DPH/stavba, kdy alespoň jedna z těchto staveb (nebo její část) byla provedena
technologickou metodou vložkování potrubí, a ke každé z těchto pěti staveb doloží osvědčení
objednatelů o řádném plnění.

D) EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
dodavatele splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1, písm. c).
E) USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
Z obsahu čestných prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné kvalifikační předpoklady.
Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Čestná
prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Doklaldy prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích.
Zadavetel je oprávněn požadovat po vítězném dodavateli předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a to nejpozději před podpisem smlouvy. Nesplnění této
povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4
zákona.
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl doklady a informace o kvalifikaci v rozsahu stanovené
zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona nebo
poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.
V případě, že má být splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázáno prostřednictvím
subdodavatele, je v takovém případě uchazeč v souladu s § 51 odst. 4 zákona povinen předložit :
a) 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.
b) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle § 53 odst. 1
písm. j) zákona, který subdodavatel prokáže formou čestného prohlášení podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem či za subdodavatele a doklady prokazující splnění profesního
kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle § 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 starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky
c) doklady v rozsahu prokazujícím splnění chybějících kvalifikací dodavatele (plnění uvedeného výše,
v písmenu a)).
Subdodavatelé, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje splnění některého z požadovaných
kvalifikačních předpokladů, se musí na předmětu veřejné zakázky fakticky podílet, a to v rozsahu
vymezeném ve smlouvě uzavřené mezi uchazečem a jeho subdodavatelem. V průběhu plnění předmětu
veřejné zakázky je změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla chybějící část kvalifikace
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prokázána, možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností nebo skutečností a vždy po
předchozím písemném souhlasu zadavatele za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění
kvalifikačních předpokladů původního subdodavatele ve shodném nebo větším rozsahu.
Máli být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají
společnou nabídku, jsou povinni prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 51 odst. 5 a
6 zákona.

Článek 9
Jistota
Zadavatel požaduje v souladu s § 67 odst. 1 zákona poskytnutí jistoty ve výši 200.000,- Kč formou
bankovní záruky, pojištěním záruky nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele.
Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky:
Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky, který je uchazeč povinen předložit zadavateli
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, je výhradně originál záruční listiny vystavené ve prospěch
zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne
zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení výzvy zadavatele,
a to na základě sdělení, že uchazeč
- v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li
uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku podle § 82 odst. 2 zákona
- nebo neposkytl řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4.
Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit
práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího
řízení z důvodu neposkytnutí jistoty.
Platnost bankovní záruky je uchazeč povinen zajistit po celou dobu běhu zadávací lhůty podle § 43
zákona.
Záruční listina musí být vložena do nabídky uchazeče v ORIGINÁLE jako volný list (vložena do
průhledné složky), a to za krycím listem nabídky. Originál záruční listiny zadavatel uchazeči vrátí
v souladu s § 67 odst. 5 zákona ve lhůtě dle § 67 odst. 2 zákona.
Poskytnutí jistoty formou pojištění záruky:
Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným bude uchazeč a oprávněnou osobou, která má
právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistná smlouva musí obsahovat písemné prohlášení pojistitele
pojištěnému, které musí obsahovat závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění, pokud uchazeč
- v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li
uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku podle § 82 odst. 2 zákona
- nebo neposkytl řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4.
Pojistná smlouva musí být založena do nabídky uchazeče v prosté kopii za krycím listem nabídky.
Originál Písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění musí být za pojistnou smlouvou.
Poskytnutí jistoty složením peněžní částky (peněžní jistoty) na účet zadavatele:
Jistota musí být připsána na účet zadavatele, č. 1443203389 / 0800, variabilní symbol evidenční č. VZ,
konstantní 558, specifický symbol IČ dodavatele, nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek.
V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo
účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.
Doklad o složení jistoty na účet zadavatele (prostá kopie výpisu z účtu uchazeče) musí být založen
v nabídce uchazeče za krycím listem nabídky.
Peněžní jistota bude uvolněna v souladu s § 67 odst. 2 a 3 zákona.
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Článek 10
Podání nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně za
podmínek stanovených v § 51 zákona.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Podle § 69 odst. 3 zákona pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem
„NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení
podle § 71 odst. 6 zákona.
Zadavatel podanou nabídku zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 zákona a vydá uchazeči potvrzení
v případě osobního doručení nabídky.
Nabídky není možné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, v listinné podobě.

Článek 11
Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí
dnem 16.7.2015 v 11:00 hodin. Během této lhůty musí být nabídky doručeny do sídla zadavatele, a to
každý pracovní den v době od 8:00 hod do 12:00 hod, v poslední den podání do 11:00 hod buď osobně
nebo doporučeně poštou nebo kurýrní službou.
Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel v souladu s § 71 odst. 5
zákona bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Zadavatel ani zmocněná osoba neodpovídají za pozdní doručení nabídek nebo
poškození obálek s nabídkami způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou.

Článek 12
Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví v souladu s § 43 odst. 2 zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou jsou
uchazeči vázáni svou nabídkou na 60 kalendářních dnů. Podmínky běhu zadávací lhůty jsou dány § 43
zákona.

Článek 13
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídek
Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, která musí být zpracována dle zadávacích
podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky bude předloženo a
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označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“.
Originál i kopie budou dány do jedné obálky.
Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky.
Nabídka musí být zpracována jen v českém jazyce (listiny v jiném, než českém jazyku budou doplněny
úředním překladem do českého jazyka).
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče v souladu s § 17 písm. d) zákona, a to v
krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo.
Nabídka musí dle § 68 odst. 2 zákona obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče (dále čl. 20 zadávací dokumentace).
Vyplněný Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče musí být datován, s otiskem razítka (pokud
uchazeč používá razítko) a podepsaná uchazečem – osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Krycí list, v případě podání nabídky společně více osobami, musí být podepsán všemi osobami, které
společně podaly nabídku.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem
podají společnou nabídku, musí být v části B nabídky doložen originál smlouvy dle § 51 odst. 6 zákona.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje, aby
uchazeči podali nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Doporučuje se
převázat šňůrkou a přelepit volné konce a opatřit razítkem případně podpisem uchazeče v místě
přelepu. Nabídka bude v jednom svazku. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a
další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou
uchazeče. Jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé listy budou rovněž očíslovány
v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.
Nabídka musí být předložena v tomto členění:
A. Obsah nabídky (bude uveden počet listů a počet příloh)
B. Krycí list nabídky (vyplněný krycí list ((v tištěné formě)) – vzor je přílohou č. 1 zadávací
dokumentace) a dále :
a)

plná moc (originál nebo úředně ověřená kopie), pokud nabídku podepisuje zmocněná
osoba

b)

údaje o sdružení, v případě že nabídku podává sdružení (vyplněný formulář ((v tištěné
formě)) – vzor je přílohou č. 4 zadávací dokumentace)

c)

smlouva dle § 51 odst. 6 zákona, v případě, že předmět veřejné zakázky má být plněn
společně několika dodavateli

d)

doklad o jistotě dle § 67 zákona

e) čestné prohlášení o poskytnutí bankovní garance dle čl. 23 zadávací dokumentace
C. Návrh smlouvy o dílo vč. příloh a) – d). Tento návrh smlouvy o dílo musí být v souladu se
zadávacími a obchodními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále:
a) rekapitulace nákladů (vyplněné tabulka – vzor je přílohou č. 2 zadávací dokumentace)
b) položkový rozpočet (naceněný soupis prací, dodávek a služeb) - v tištěné formě
c) harmonogram postupu prací členěný na kalendářní týdny/měsíce a pracovní činnosti
d) platební kalendář členěný na měsíce dle předpokládaného postupu prací, dodávek a služeb
D. Subdodavatelské zajištění zakázky (vyplněná tabulka ((v tištěné formě)) – vzor je přílohou č.
3 zadávací dokumentace
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E. Prokázání splnění kvalifikace dodavatele – doklady a prohlášení
F.

Prokázání skutečností uvedených v § 68 odst. 3 zákona

G. Elektronické zpracování nabídky - části C (textová část ve WORDu a v EXCELu )
H. Přílohy
Součástí nabídky uchazeče je i elektronické zpracování částí C nabídky na CD nosiči (v případě
rozporu mezi tištěnou formou nabídky a elektronickou formou nabídky, má přednost tištěná forma). CD
nosič bude v obálce, která bude přilepena v části G originálu nabídky.
Vzor tabulek - přílohy č. 1 – 4 zadávací dokumentace, návrh SOD – příloha č. 5 a položkový rozpočet –
příloha č. 7 ZD jsou pro dodavatele závazné.

Článek 14
Varianty nabídky, opční právo, zadání části veřejné zakázky
Varianty nabídky nejsou přípustné.
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

Článek 15
Datum a místo otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne 16.7.2015
v 11:00 hodin v sídle zadavatele – tj. 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí v zasedací
místnosti.
Komise při otevírání obálek postupuje dle ustanovení § 71 a § 73 zákona.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny otevírání obálek s nabídkami:
Členové komise pro otevírání obálek, které jmenuje zadavatel a kteří splňují podmínku nepodjatosti
podle § 74 odst. 7 zákona a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
Uchazeč – za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být
přítomna při otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u
právnické osoby nebo fyzická osoba nebo jiná osoba zmocněná statutárním orgánem uchazeče
právnické osoby či fyzickou osobou. V tomto případě doloží osoba přítomna otevírání obálek originál
nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů.

Článek 16
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení stavebních prací definovaných v příloze č. 3
zákona a související projektové a inženýrské činnosti na zakázce:

„Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy“
tj. úplné a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných
materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného
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díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
Práce, dodávky a služby budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou fi Ing. Jiří
Škrabal, Lutonský Tomáš a CENTROPROJEKT GROUP a.s. (příloha č. 6 zadávací dokumentace) a
položkovým rozpočtem (příloha č. 7 zadávací dokumentace) ( dále jen „projekt“), technických
podmínek, nabídkou uchazeče a stavebního povolení.
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV : 45233160-8, 45233200-1, 45232400-6
Předmětem plnění je oprava stávajících zpevněných chodníků (včetně bezbariérových úprav) v délce
2240m. Do stavby jsou zahrnuta i opatření, která předpokládají stavební úpravy na silnici I/49:
- zúžení silnice I/49 na příjezdu do obce s úpravou křižovatky
- stavebně upravené místo pro přecházení v km 5,453 30
- úprava křižovatky silnice I/49 se silnicí III/4913
- stavebně upravené místo pro přecházení v km 0,502 15 s ochranným ostrůvkem.
Plnění zahrnuje i rekonstrukci části kanalizace - vložkování pod silnicí I/49 a výměnu části betonové za
plastovou v celkové délce 167 m. Současně bude provedena oprava stávajících 11 ks revizních šachet.
Předmět plnění je dle projektu rozdělen na:
SO 101
SO 102
SO 103
SO 103.1
SO 103.2
SO 401
SO 004

- Úprava stávajících chodníků
- Úprava místní komunikace
- Bezpečnostní opatření silnice I/49
- Ochranný ostrůvek na silnici I/49
- Drobné úpravy okraje silnice I/49
- Nasvětlení přechodu pro chodce a míst pro přecházení
- Oprava kanalizace

Dodavatel je povinen projednat a zajistit dopravní značení a omezení provozu s příslušným DI Policie
ČR a správním úřadem a zajistit příslušná rozhodnutí.
Dodavatel zajistí přístup k jednotlivým nemovitostem provizorními lávkami se zábradlím. Výkop bude
trvale označen a bude zabezpečen proti vstupu neoprávněných osob.
Před zahájením zemních prací musí dodavatel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů,
aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. Výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se proto
musí provádět ručně. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace
skutečného provedení stavby.
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky – stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v projektu.
Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje i :










kompletační a koordinační činnost
geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby
v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby pro;vést vytýčení tras
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a
prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
zajištění, instalace a údržba prostředků publicity dle pravidel SFDI
zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému
provádění a dokončení služeb
zajištění provádění prací v souladu s normami ČSN,
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti
na výsledky průzkumů předložených objednatelem
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného
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zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň,
příkopy, propustky)
zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení
dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006
Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími
předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení,
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN,
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové
provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a neprodlené podání jakýchkoliv informací souvisejících s výkonem funkce koordinátora.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru
nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD. Uchazeč odpovídá za
přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech
částí stavby.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné
formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy.
Uchazeč je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu
zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila,
včetně razítka uchazeče. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého
bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem
objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k
žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení
stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a uchazečem podepsanou
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli při předání a převzetí díla.
Podmínky, za jakých je předmět veřejné zakázky vykonáván, jsou podrobně popsány v obchodních
podmínkách.
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Zadavatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu
veřejné zakázky, a to zejména z důvodů :
a) požadavků správců technické a dopravní infrastruktury
b) poskytovatele dotace
c) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke
zúžení předmětu díla
d) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné práce, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), jejichž
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
a které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla, je uchazeč
povinen tyto provést, zadavatel je povinen postupovat v souladu se zákonem a závaznými
pokyny pro příjemce podpory
e) dohodnuté a odsouhlasené záměny materiálů.
V tomto bude zadavatel postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, je dodavatel povinen na změnu rozsahu přistoupit.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné
zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace.

Článek 17
Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
Lhůta plnění veřejné zakázky :
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Předpokládané zahájení plnění a předání staveniště:
Dílčí plnění :

17.8.2015
dle harmonogramu postupu prací

Nejzašší termín dokončení a protokolární předání a převzetí
kompletního díla:

20.11.2015, není-li dále uvedeno
jinak.

Předpokládaný termín zahájení poskytování služeb definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá,
že budou zahájeny práce, dodávky a služby vybraným uchazečem.
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně zadavatele (posunutí termínu ukončení
výběrového řízení), se termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, z důvodů stanovených
poskytovatelem dotace (termín finančního ukončení projektu) nemění.
Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu
zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek zadavatele bezpodmínečně a bez
dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu díla, tak ceny za dílo, přistoupit.
Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla
Pod pojmem termín dokončení díla se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín
dokončení a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
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Harmonogram postupu prací
Uchazeč v nabídce v části C předloží návrh časového harmonogramu postupu stavebních prací,
dodávek a služeb členěný na kalendářní týdny/měsíce a pracovní činnosti (práce, dodávky a
služby).
Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a
převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení místa plnění. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny
základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů/provozních souborů a u nich uvedeny
předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny (dny). S ohledem na klimatické
podmínky (vyšší moc) může být harmonogram postupu prací v průběhu realizace po dohodě se
zadavatelem upraven, nejzazší možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí
kompletního díla však musí být dodržen.
Místo plnění veřejné zakázky
: k.ú. Želechovice nad Dřevnicí
kód hlavního místa plnění NUTS : CZ0724
ZÚJ
: 500011

Článek 18
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v souladu se zadávacími a
obchodními podmínkami této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné
zakázky až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH : 11,8 mil. Kč
Nabídková cena bude uvedena v členění:
 cena díla bez DPH
 DPH,
 celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu veřejné zakázky dle čl. 16 zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („slepý rozpočet“) je pro zpracování
nabídkové ceny závazný.
Dodavatel je povinen dodržet strukturu a obsahovou náplň soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr.
Dojde-li k nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektem,
je pro stanovení nabídkové ceny závazná tištěná forma soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektu a případné rozpory si vyjasnit v souladu
s ustanovením § 49 odst. 1 zákona.
Pokud zadavatel upřesní obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr např.
doplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, upřesněním měrných jednotek, vyloučením
měrných jednotek apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným
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v § 49 odst. 3 zákona zahrnout do svého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Taková změna se
nepovažuje za porušení zadávacích podmínek.
V případě nesouladu mezi cenou uvedenou v naceněném položkovém rozpočtu a cenou uvedenou
v návrhu smlouvy o dílo, může hodnotící komise nabídku vyřadit z dalšího posuzování.
Dodavatel je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením naceněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (naceněný položkový rozpočet), a to jak v tištěné formě, tak
v elektronické formě. V případě rozporu je rozhodující tištěná forma naceněného položkového
rozpočtu. Naceněný položkový rozpočet musí být nedílnou přílohou návrhu smlouvy o dílo.
V případě jakéhokoli nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
naceněnými položkovými rozpočty může hodnotící komise nabídku vyřadit z dalšího posuzování.
Jednotkové ceny uvedené dodavatelem v naceněném položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po
celou dobu realizace díla, není-li v této zadávací dokumentaci dále uvedeno jinak.
Dodavatel je povinen ocenit všechny položky uvedené ve výkaze výměr a dále všechny požadované
činnosti uvedené v v rekapitulaci rozpočtu, ve smlouvě o dílo. Položkou soupisu prací se rozumí popis
každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky
nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení předmětu veřejné zakázky v souladu
s projektovou dokumentací citovanou v těchto zadávacích podmínkách. Položky soupisu prací jsou
popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či
služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou
definované v předmětné projektové dokumentaci.
Zadavatel nebude považovat za oceněnou takovou položku, u které bude uvedeno 0,- ( ev. 0,- kč/mj)
v kolonce jednotková cena a 0,- ( ev. 0,- Kč ) v kolonce celková cena položky rozpočtu. Tato podmínka
se nevztahuje na ocenění tzv. vedlejších rozpočtových nákladů. Dále tato podmínka platí pro veškeré
položky obsažené v neoceněném výkaze výměr, pokud neoceněný výkaz výměr nebo zadávací
podmínky nestanovují jinak. V případě, že uchazeč ocení položku 0,-Kč, bude tato skutečnost
považována za nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
Projekt je spolufinancován zdroji zadavatele a SFDI. Finanční toky jsou řízeny dle příslušné metodiky
SFDI. Zbývající část je hrazena z prostředků zadavatele. Příjemcem podpory je zadavatel.
Vybraný uchazeč bude povinen připravovat finanční, daňové a jiné doklady dle požadavků zadavatele a
s ohledem na požadavky poskytovatele dotace.
Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

Článek 19
Platební podmínky a objektivní podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné změnit pouze na základě zákona a písemného dodatku ke smlouvě o dílo, a
to:
 dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu
díla, v takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty
platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované,
 v případě, že se vyskytnou dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení bude
nezbytné pro provedení požadovaných prací a dodatečné práce nemohou být technicky ani
ekonomicky odděleny od této veřejné zakázky, a které bude zadavatel písemně požadovat
(zadavatel je povinen v takovém případě postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.)
 v případě méněprací
 dohoduté a odsouhlasené záměny materiálů/rostlin
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Dodavatel předloží v nabídce v části C návrh platebního kalendáře v závislosti na postupu
stavebních prací, dodávek a služeb (viz článek 17).
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně
neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeče povinen
stanovené platební podmínky dodržet.

Článek 20
Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v souladu s § 492 ObčanZ obchodní
podmínky (příloha č. 5). Tyto obchodní podmínky mají pro tuto veřejnou zakázku obligatorní
charakter. Uchazeči uvedené obchodní podmínky doplní o údaje, které jsou k doplnění. Pro podání
nabídky jsou změny v návrhu smlouvy o dílo oproti zadávacím a obchodním podmínkám nepřijatelné.
Součástí nabídky dodavatele bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat zadávací podmínky vč.
obchodních podmínek, a to jak věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní a v žádné části
nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami a které
by znevýhodňovalo zadavatele.
Návrh smlouvy o dílo musí být datovaný, orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
V případě podání nabídky společně více osobami, musí být návrh smlouvy podepsán všemi osobami,
které společně podávají nabídku.
Přílohy návrhu smlouvy o dílo budou v nabídce zařazeny v části C. Přílohy budou v originále přiloženy
i ke smlouvě o dílo, kterou zadavatel uzavře s vybraným uchazečem.
Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy o dílo nebo bude v rozporu se zadávacími
a obchodními podmínkami, bude z dalšího posuzování vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen
pro nesplnění zadávacích podmínek.
V případě nejasností obchodních podmínek mají zájemci právo postupovat v souladu s § 49 zákona.
Dodavatel se musí ve smlouvě zavázat, že bude akceptovat veškeré požadavky zadavatele na rozšíření
nebo zúžení předmětu plnění. Úprava předmětu plnění bude sjednána dodatkem ke smlouvě v souladu
se zákonem.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit návrh smlouvy kupujícího s tím, že tyto změny a
doplňky budou v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.
Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však 10 let od
ukončení realizace díla. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup
do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

Článek 21
Způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 zákona podle základního hodnotícího kritéria :
Nejnižší nabídková cena bez DPH
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Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek
hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77 zákona.

Článek 22
Plnění prostřednictvím subdodavatele
Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí
být plněna subdodavatelem.
Zadavatel stanovuje, že subdodavatelsky mohou být plněny objekty SO 401-Nasvětlení přechodu
pro chodce a míst pro přecházení a SO 004-Oprava kanalizace – platí pouze pro část vložkování
kanalizace a dále veškeré práce a činnosti spojené s dopravním značením.
Za subdodávku je považována realizace dílčí části dané stavební zakázky zhotovovaná jinými subjekty
pro vybraného uchazeče.
Za subdodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu s uchazečem
a bude se podílet na plnění této veřejné zakázky, nebo která má poskytnout uchazeči k plnění veřejné
zakázky určité věci či práva podle ust. § 17 písm. i) zákona.
Dodavatel v nabídce uvede seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky
uskutečnit, v souladu s § 44 odst. 6 zákona. Dodavatel využije přílohu č. 3 zadávací dokumentace –
Subdodavatelské zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje.
Tedy uvede :
- obchodní jméno subdodavatele
- Identifikační údaje subdodavatele, tj. adresa, sídlo nebo místo podnikání a IČ
- Přehled věcného rozsahu plnění, kterým se bude subdodavatel podílet na celkovém plnění
- Uvedené předpokládanou doby realizace části díla subdodavatelsky v počtu pracovních dní, případně
počet hodin, který připadá na realizaci části díla daným subdodavatelem pro každého subdodavatele
zvlášť
- Informaci o tom, zda prostřednictvím subdodavatele uchazeč prokazuje splnění kvalifikačního
předpokladu.
Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka nebude plněna subdodavatelsky. V tom
případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtne nebo nevyplní. Tabulka musí být
datována, s otiskem razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaná uchazečem – osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů, včetně výše
jejich podílu na akci a prací, které provádějí.
Zadavatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukáže, že původní
subdodavatel není schopen dostát svým závazkům nebo práce prováděné původním subdodavatelem
nejsou prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. Nový subdodavatel musí splňovat předpoklady
vymezené touto zadávací dokumentací. Zadavatele má právo odmítnout nového subdodavatele.
Zadavatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavateli o technických záležitostech díla nebo sám
svolávat takováto jednání. Zadavatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni.

Článek 23
Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
Uchazeč doloží v nabídce v části B originál čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče, jehož obsahem bude závazek poskytnout bankovní garanci
záruční listinu – za řádné plnění záručních podmínek vystavenou bankou se sídlem v ČR (nebo
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sídlo organizační složky zahraniční banky). Obsahem čestného prohlášení bude závazek, že záruční
listina bude vystavená a zadavateli předána ke dni protokolárního předání a převzetí díla a musí být
účinná po celou dobu záruční doby díla (min. 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí
řádně zhotoveného díla), tj. do posledního dne záruční doby. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky
zadavatele za vybraným uchazečem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy
o dílo nebo ze zákona v průběhu záruční doby, které vybraný uchazeč nesplní ani po předchozí
písemné výzvě zadavatele.
Zadavatel stanoví podmínku, že poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná,
bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala
důvody požadovaného čerpání. (nutné uvést i do čestného prohlášení)
Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, že výše bankovní garance nabídnutá dodavatelem
musí být 300.000,- Kč. (nutné uvést i do čestného prohlášení)
Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu veřejné zakázky, a to
v rozsahu převzatých zadávacích podmínek a dokumentech obsahujících vymezení předmětu plnění
veřejné zakázky.
Uchazeč má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci. Uchazeč výběrového
řízení poskytne všechny dokumenty požadované ustanoveními zadávací dokumentace. Všechny
dokumenty, bez výjimky, budou v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zadávací
dokumentaci. Nabídky, které nevyhoví požadavkům zadávacích podmínek, budou vyřazeny.
Uchazeč má povinnost poskytnout zadavateli informace a podklady v termínech a v rozsahu
stanovených § 147a
zákona 137/2006 Sb., případně v termínech a rozsahu požadovanými
poskytovateli dotací nebo jinými oprávněnými osobami či orgány.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Pokud uchazeč neposkytne včas
všechny požadované informace a přílohy, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat
zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:




požadovat po dodavateli, aby doplnil, písemně objasnil předložené informace či doklady v souladu
s § 59 odst. 4 a § 76 odst. 3 zákona
bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 2 nebo § 84 odst. 3 písm. b)
zákona,
ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

Zadavatel bez zbytečného odkladu zruší zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 1 zákona.
Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení.
V Želechovicích nad Dřevnicí dne 22.6.2015
Za zadavatele – Obec
Želechovice nad Dřevnicí

Bc. Michal Špendlík, starosta
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