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PREAMBULE
Výzva k podání nabídek je vypracována v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 jako podklad pro
zahájení zjednodušeného podlimitního řízení a podklad pro podání nabídek pro podlimitní veřejnou
zakázku „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ zadávanou v souladu s § 26 v podlimitním
režimu podle části třetí, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm.
a), postupem podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen „zákon“).
Nedílnou součást „Výzvy k podání nabídek“ tvoří zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentací se, podle § 28 odst. 1, písm. b) zákona, rozumí veškeré písemné dokumenty
obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při
zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 zákona.
Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem a příslušnými aktuálními
prováděcími předpisy.
Zadávací dokumentace je souhrnem zadavatelem stanovených podmínek vztahujících se k průběhu
zadávacího řízení, podmínkám účasti v zadávacím řízení, pravidlům pro snížení počtu účastníků
zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidlům pro hodnocení
nabídek a dalším podmínkám pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona (dále dle
§ 28 odst. 1 zákona „zadávací podmínky“).
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
Zadávací podmínky zadavatel stanovil a poskytuje dodavatelům, v souladu s § 36 odst. 3 zákona,
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení.
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ČÁST I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Informace o zadavateli
Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupené:

IČ:
DIČ:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě
pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova
č. 1974/54/6/2021 ze dne 15. ledna 2021
00301825
CZ00301825

ZUJ obce:
511382
NUTS:
CZ0714511382
Kód právní formy zadavatele: 801 - obec
Zadavatel je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1, písm. d) zákona.
Zadavatel zadává veřejnou zakázku samostatně, tj. nezadává veřejnou zakázku společně
s jinými zadavateli podle § 7 zákona, ani není centrálním zadavatelem, který provádí
centralizované zadávání podle § 9 zákona.
Zadavatel se při provádění úkonů podle zákona nenechává smluvně zastoupit jinou osobou
podle § 43 zákona.
Kontaktní osoba zadavatele:
Bc. Bohdana Kalincová, odbor řízení projektů a investic, odd. řízení projektů, veřejných
zakázek a dotací
tel.: +420 581 268 132
e-mail: bohdana.kalincova@prerov.eu
Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech:
Ing. Zdeněk Dostál, odbor řízení projektů a investic, vedoucí odd. investic
tel: + 420 581 268 604, mobil: + 420 724 004 907
email: zdenek.dostal@prerov.eu

2. Informace o dostupnosti zadávací dokumentace
Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci v souladu s ustanoveními § 53 a § 96 zákona na
profilu zadavatele. Internetová adresa profilu zadavatele, na níž je zadávací dokumentace
dostupná: https://nen.nipez.cz/profil/zakazkymestoPrerov.
Žádná z částí zadávací dokumentace nebude zadavatelem poskytována podle § 96 odst. 2
zákona. Zadavatel nepožaduje za poskytnutí žádné z částí zadávací dokumentace úhradu
nákladů.

3. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
3.1. Vysvětlení ze strany zadavatele
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit na základě ustanovení § 98 zákona.
3

V případě, že zadavatel přistoupí k vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejní vysvětlení
a případné související dokumenty, v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona, na profilu
zadavatele, a to ve lhůtě nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
3.2. Vysvětlení na základě písemné žádosti dodavatele
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, musí být jeho žádost,
v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona, doručena zadavateli ve lhůtě alespoň
7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud bude zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, uveřejní
zadavatel vysvětlení včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele, a to ve lhůtě do
3 pracovních dnů.
Pokud nebude zadavateli žádost o vysvětlení doručena včas, zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout.
V případě, že zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace provede i změnu
zadávacích podmínek, bude postupovat podle § 99 zákona.

4. Informace o veřejné zakázce
4.1. Název veřejné zakázky
Název:

Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí

Systémové číslo veřejné zakázky1:

N006/20/V00031896

4.2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou revitalizace a opravy stávajícího rybníku nacházejícího
se v k. ú. Přerov – Předmostí, označovaného jako „Rybník I“ nebo „Chovný rybník“. Jedná se
o údržbové práce na již dokončené trvalé stavbě.
Detailní vymezení a popis předmětu plnění je uveden v ČÁSTI II. zadávací dokumentace
„PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ“.
4.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2195/2002 a nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 a č. 213/2008:
Zařazení komodity podle číselníku Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných
zakázek (NIPEZ):
Kód a název komodity:
Kódy CPV:
45240000-1 Výstavba vodních děl
41 Stavební práce
45112000-5 Výkopové a zemní práce
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
45112710-5 Terénní úpravy zelených ploch
39 Demolice, zemní práce, krajinné
úpravy a zahradnické služby
45112300-8 Navážka a rekultivace půdy
4.4. Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona.

1

Systémové číslo NEN
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4.5. Režim veřejné zakázky a druh zadávacího řízení
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle
části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm.
a), postupem podle § 53 zákona.
Nejedná se o smíšenou zakázku podle § 32 zákona.
4.6. Rozdělení veřejné zakázky na části
Zadavatel veřejnou zakázku na části podle § 35 zákona nerozděluje.
4.7. Předpokládaná hodnota
4.7.1. Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku
10 473 575,00 Kč bez DPH
4.7.2. Předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazku
Zadavatel si nevyhrazuje změny závazků ze smlouvy podle § 100 zákona.
Předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazků ze smlouvy tak činí 0 Kč bez DPH.
4.7.3. Předpokládaná výše cen, odměn nebo jiných plateb
Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat
žádné ceny, odměny ani jiné platby.
4.7.4. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky
10 473 575,00 Kč bez DPH
4.8. Dotace
Pro veřejnou zakázku je plánováno využití dotační finanční podpory. U veřejné zakázky
se předpokládá spolufinancování v rámci „140. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené
funkce krajiny“.
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013397
K projektu byla vydána „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, evidenční číslo
EDS/SMVS: 115D315031172.
V případě uzavření smlouvy na realizaci akce, tj. předmětu plnění veřejné zakázky, je vybraný
dodavatel povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, a to zejména podmínky
pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění
provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd., a podmínky „Registrace
akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a to zejména „Závazné podmínky AOPK ČR“, které
tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Pravidla dotačního titulu jsou dostupná na:
Detail výzvy – Operační program Životní prostředí (opzp.cz) a Detail dokumentu – Operační
program Životní prostředí (opzp.cz)
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5. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení bude, podle § 211 odst. 1
zákona, probíhat písemně.
Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v rámci zadávacího řízení,
v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona, probíhat elektronicky.
5.1. Elektronický nástroj
Zadavatel pro realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 213
odst. 1 zákona, použije Národní elektronický nástroj (dále také jen „NEN“).
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ČÁST II.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

1.1. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky podle § 102.
1.2. Forma a způsob podání nabídek
Nabídkou se podle § 28 odst. 1, písm. b) zákona rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel
podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace.
Nabídka se podle § 28 odst. 2 zákona nepovažuje za podanou, pokud nebude zadavateli
doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. K takové nabídce
nebude v průběhu zadávacího řízení přihlíženo.
Nabídky se podávají v českém jazyce ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel ze zadávacího
řízení, v souladu s ustanovením § 107 odst. 5, vyloučí.
Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.
1.2.1. Předložení dokladů
Předkládání dokladů se řídí ustanoveními § 45 zákona:
1. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie
dokladu, nestanoví-li zákon jinak.
2. Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu
nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný
rovnocenný doklad.
3. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve
kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého
jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný
doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
4. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy2 nebo obdobném systému vedeném
v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz
2

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou takové údaje nezbytné.
1.2.2. Podání nabídky
Nabídky se, podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona, podávají písemně, a to v elektronické
podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje nebo
v listinné podobě.
V návaznosti na splnění povinnosti zadavatele komunikovat v zadávacím řízení
s dodavateli formou stanovenou v § 211 odst. 3 zákona, tj. výlučně v elektronické
podobě, stanovuje zadavatel, v souladu s ustanovením § 103 odst. 1, písm. c) zákona,
formu a způsob podání nabídek.
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím Národního
elektronického nástroje dostupného na internetové adrese: https://nen.nipez.cz/.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 Vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších
podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání
veřejných zakázek a certifikátu shody, musí být nabídky v elektronickém nástroji
chráněny šifrováním jejich obsahu. Certifikát veřejného klíče potřebný k zašifrování
obsahu nabídek poskytuje zadavatel dodavatelům, v souladu s ustanovením § 5 odst. 5
výše uvedené vyhlášky, prostřednictvím internetových stránek elektronického nástroje,
resp. prostřednictvím profilu zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek končí dne:

9. února 2021 v 10:00 hodin.

1.3. Doporučený způsob zpracování nabídky
Zadavatel doporučený způsob zpracování nabídky podle § 103 odst. 2 zákona neuvádí.
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník zadávacího řízení. Výčet
dokumentů obsažený v zadávací dokumentaci slouží pouze pro usnadnění orientace
dodavatele při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož
povinnost doložení do nabídky vyplývá ze zákona, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti
za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.
Při zpracování nabídky se dodavatel dále řídí také specifikací požadavků definovaných v NEN.
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ČÁST III.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Podmínky kvalifikace stanovil zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1, písm. a) zákona.
1.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci
Požadavky na kvalifikaci jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona,
v rozsahu požadavků na:
a) prokázání základní způsobilosti dodavatele podle § 74 odst. 1 až 3 zákona,
b) prokázání profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c)
zákona,
c) prokázání technické kvalifikace dodavatele podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona.
1.1.1. Základní způsobilost podle § 74 odst. 1 až 3
1. Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci3, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku4, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu5 nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1
písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

3

§ 187 občanského zákoníku

4

§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

5

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s
tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
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1.1.1.1. Prokázání základní způsobilosti
Splnění podmínek základní způsobilosti prokazuje dodavatel ve vztahu k České
republice předložením dokladů podle § 75 zákona.
1.1.2. Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c)
1.1.2.1. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona, předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
V případě, že právní předpisy v zemi sídla dodavatele obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují, doklad podle § 77 odst. 1 zákona předložit nemusí.
1.1.2.2. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a)
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. a) zákona, dále k prokázání
profesní způsobilosti požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů doloží výpis ze živnostenského rejstříku k živnosti s předmětem
podnikání " Provádění staveb, jejich změn a odstraňování ".
1.1.2.3. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c)
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. c) zákona, dále k prokázání
profesní způsobilosti požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně
způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními
předpisy vyžadována.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost doloží „Osvědčení
o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, v rozsahu specializace dle zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách (vodní zákon) – stavby meliorační a sanační pro autorizované techniky
a stavitele (TV03, SV03): Soubor činností, staveb a zařízení zajišťujících zlepšení
přírodních podmínek a využívání půdy úpravou vodních poměrů v půdě. Stavby
k zavlažování a odvodňování pozemků, úpravy drobných vodních toků, malé vodní
nádrže, lesotechnické meliorace, hrazení bystřin a pozemkové úpravy, včetně polních
a lesních cest, stavby sanační a stavby pro nakládání s odpady.
Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele obsahovala informaci o vztahu osoby,
jejímž prostřednictvím dodavatel svou způsobilost prokazuje, vůči dodavateli - tzn.
informaci o tom, zda je osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
dodavatel zabezpečuje, zaměstnancem dodavatele, příp. členem jeho statutárního
orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli. Výše uvedenou požadovanou informaci
doloží dodavatel ve své nabídce formou čestného prohlášení.
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V případě, že právní předpisy v zemi sídla dodavatele obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují, doklad podle § 77 odst. 2 zákona předložit nemusí.
1.1.3. Technická kvalifikace podle § 79
Kritéria technické kvalifikace stanovuje zadavatel, v souladu s ustanovením § 73 odst.
odst. 6 a § 79 odst. 1 zákona, za účelem prokázání lidských zdrojů a odborných
schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
1.1.3.1. Kritéria a prokázání technické kvalifikace
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel
k prokázání technické kvalifikace předložil:
Seznam stavebních prací podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, tj. seznam stavebních
prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto
prací. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2, písm. a),
je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 písm. b) zákona stanovuje zadavatel pro splnění
stanovených technických kritérií minimální úroveň takto:
-

minimální úroveň pro splnění technického kritéria stanoveného podle § 79
odst. 2, písm. a) zákona, tvoří doložení seznamu min. 2 zakázek obdobného
charakteru jako předmět plnění veřejné zakázky, tzn. obdobných stavebních
a ostatních prací, které jsou v souladu s projektovou dokumentací. Obdobným
charakterem je myšlena realizace stavebních prací spojených s odtěžením
splavených zemin a opravou břehů a hrází u vodního díla, tzn. oprava,
rekonstrukce, obnova nebo revitalizace rybníka nebo malé vodní nádrže (dle ČSN
75 2410 – Malé vodní nádrže).

-

za nejvýznamnější práce považuje zadavatel 2 zakázky, z nichž každá jednotlivě
byla realizována ve výše uvedeném obsahu stavebních a ostatních prací,
v hodnotě min. 6 000 000,00 Kč bez DPH, s odtěžením min. 5 000 m3 sedimentu.

Doba podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona se považuje za splněnou, pokud byla
stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.
K prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona může
dodavatel použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli nebo jako
poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 73 odst. 5 a §103 odst. 1, písm. b) zákona,
požaduje, aby dodavatel v rámci požadovaného seznamu stavebních prací předložil
následující údaje potřebné k posouzení splnění výše uvedených podmínek účasti
v zadávacím řízení:
1. Název stavebních prací (referenční zakázky)
2. Identifikační údaje objednatele (investora)
3. Informaci o vztahu dodavatele k objednateli6
6

Zhotovitel/společná realizace/poddodavatel jiného zhotovitele
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4. Dobu ukončení stavebních prací (ve formátu dd/mm/rok)
5. Popis předmětu plnění, vč. údajů o druhu/způsobu technického
provedení)
6. Celkovou hodnotu stavebních prací (referenční zakázky) v Kč bez DPH
7. Celkový počet m3 odtěženého sedimentu
V případě prokazování technické kvalifikace stavebními pracemi
poskytnutými společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel dále:
8. Detailní specifikaci jednotlivých prací, které byly obsahem podílu na
plnění v Kč bez DPH
9. Hodnotu vlastního podílu na plnění v Kč bez DPH
10. Počet m3 sedimentu odtěženého dodavatelem7
1.2. Předložení dokladů o kvalifikaci
Doklady o kvalifikaci předloží dodavatelé v nabídkách, v souladu s ustanovením § 53 odst. 4
zákona, v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
1.2.1. Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (§ 53 odst. 4 zákona).
1.2.2. Předložení dokladů před podpisem smlouvy
Originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci předkládá před podpisem smlouvy
vybraný dodavatel, na základě výzvy podle § 122 odst. 3 zákona.
Účastníka zadávacího řízení, který nepředložil požadované údaje a doklady, zadavatel dle
§ 122 odst. 7 zákona, ze zadávacího řízení vyloučí.
1.3. Společná ustanovení ke kvalifikaci
1.3.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se, v souladu s ustanovením
§ 81 zákona, doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to
v rozsahu požadovaném zadavatelem.
1.3.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
1.3.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Podle § 83 zákona
a) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
7

Účastníkem zadávacího řízení
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zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
b) Má se za to, že požadavek podle § 83 odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby
za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a),
b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odstavce 1
písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby,
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
1.3.4. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
Zadavatel nepožaduje předložení dokladů prokazujících základní a profesní způsobilost
poddodavatelů podle § 85 zákona.
1.3.5. Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení
povinen, podle § 88 odst. 1 zákona, tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit
a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení
ke kvalifikaci.
Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace
změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
V případě nesplnění výše uvedené povinnosti bude účastník zadávacího řízení z tohoto
řízení vyloučen v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 zákona.
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ČÁST IV.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou, v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona, hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti.
1.1. Pravidla pro hodnocení nabídek
Pro hodnocení nabídek zadavatel, v souladu s § 39 odst. 3 a § 115 odst. 1 zákona, stanovuje
kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek a váhu hodnotících kritérií.
1.1.1. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.
Váha hodnotícího kritéria: 100 %
1.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny za všechna dílčí plnění, tj. celková cena za provedení stavby v Kč bez
daně z přidané hodnoty, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu.
1.2. Postup hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede zadavatel podle § 119 zákona.
1.3. Postup stanovení pořadí nabídek v případě stejného výsledku hodnocení u více
nabídek
V případě stejného výsledku hodnocení u dvou nebo více účastníků zadávacího řízení
se za vítěznou nabídku považuje nabídka účastníka, který podal nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou ve stanoveném čase, tj. ve lhůtě pro podání nabídek, jako první.

ČÁST V.

PŘÍLOHY

Zadávací dokumentace a přílohy zadávací dokumentace:
Příloha 1:

Krycí list nabídky

Příloha 2:

Závazný vzor smlouvy

Příloha 3:

Projektová dokumentace vč. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

Příloha 4:

Závazné podmínky AOPK ČR

V Přerově
……………………………………………………………..
Ing. Hana Mazochová
náměstkyně primátora

Ing. Hana Mazochová
Digitální podpis:
19.01.2021 12:23

Ing. Ivana Šupová
Digitální podpis: 19.01.2021 07:41

Parafy dle VP č. 4/2020, Část B., odst. 3: ……………………………………………………………………………………………

14

