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PREAMBULE
Zadávací dokumentace je vypracována jako 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“).
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.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele, a nikoliv úplným souhrnem veškerých požadavků a podmínek vyplývajících z obecně
platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními dalších příslušných obecně závazných
norem.
Obsahují-li zadávací podmínky odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel vždy oprávněn nabídnout
jiná rovnocenná řešení, pokud pro zadavatele nebude představovat uplatnění nabídnutého řešení
nutnost vynaložení jakýchkoliv dalších nákladů.
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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 zpracování zadávací dokumentace
Zadavatel, v souladu s § 36 odst. 4 zákona, poskytuje níže uvedené informace o zpracování
zadávací dokumentace:
2.1. Informace o zpracovateli zadávací dokumentace
2.1.1. Označení části zadávací dokumentace, kterou vypracovala osoba odlišná od
zadavatele
Projektová dokumentace akce „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“.
2.1.2. Identifikace osoby
Zpracovatel projektové dokumentace:

Projektová, inženýrská a konzultační kancelář
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Sídlo:
IČO :

Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy
45840971

Projektant:

Ing. Cyril Mikyška, autorizovaný inženýr
pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0003746
oprávněná osoba pro posuzování vlivů
na životní prostředí

2.2. Informace k předběžným tržním konzultacím
Před přípravou zadávacích podmínek a zadávací dokumentace neproběhly žádné předběžné
tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona.
2.2.1. Informace o obsahu předběžné tržní konzultace
Nerelevantní.
2.2.2. Označení informací, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace
Nerelevantní.
2.2.3. Identifikace osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely
Nerelevantní.

3. 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.

4. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
4.1. Vysvětlení ze strany zadavatele
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit na základě ustanovení § 98 zákona.
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.
4.2. 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.
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V případě, že zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace provede i změnu
zadávacích podmínek, bude postupovat podle § 99 zákona.

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“).
NEN je elektronickým nástrojem ve smyslu § 28 odst. 1 písm. i) zákona, jehož prostřednictvím
je zadavatelem, v souladu s ustanovením § 213 odst. 1 zákona, realizován zadávací postup
veřejné zakázky, vč. příjmu nabídek.
Národní elektronický nástroj a pravidla používání Národního elektronického nástroje (dále také
jen „pravidla“) a veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou
nezbytné pro elektronickou komunikaci a zejména elektronické podání nabídek jsou dostupná
na adresách:
https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/ProvozniRad
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro podání nabídky a pro plné využití všech možností
elektronického nástroje NEN je nezbytné v NEN provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje
NEN je možné využít uživatelskou podporu NEN (tel.: +420 841 888 841, e-mail:
Hotline@nipez.cz).
Zadavatel doporučuje doposud neregistrovaným dodavatelům, aby ověření kompatibility
a registraci provedli s dostatečným předstihem před podáním nabídky a případně využili
i referenčního (testovacího) prostředí v elektronickém nástroji NEN na adrese: https://nenref.nipez.cz, kde lze všechny kroky, které bude muset dodavatel v zadávacím řízení vykonat,
nasimulovat.
5.2. Podmínky doručování
Doručením prostřednictvím elektronického nástroje je, podle § 4 odst. 1 Vyhlášky č. 260/2016
Sb., okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy
v elektronickém nástroji.
Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je podle § 211 odst. 6 zákona
dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.
5.3. Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů
Hodlá-li dodavatel v zadávacím řízení předložit doklad, který má k dispozici v listinné podobě,
musí jej převést do elektronické podoby. Elektronickou prostou kopii listinného dokladu
dodavatel získá obrazovým zaznamenáním listinného dokladu, například skenováním.
V případech, kdy zákon nebo zadavatel vyžadují předložení originálů nebo ověřených kopií
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dokladů, lze předložit elektronický dokument získaný autorizovanou konverzí listinného
dokladu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů1.
Elektronické originály některých dokladů o kvalifikaci mohou být získány přímo z informačních
systémů veřejné správy. V zadávacím řízení mohou být používány elektronické dokumenty
v podobě výpisů z těchto informačních systémů.
Elektronické obrazy nebo kopie takových dokumentů bez elektronických podpisů nebo pečetí
(např. skeny listinných výpisů nebo printscreen obrazovky) budou zadavatelem považovány za
prosté kopie.
5.4. Elektronický podpis nabídky
Zadavatel nestanovuje požadavek na elektronický podpis nabídky nebo jejích součástí jako
zadávací podmínku. Nestanovením podmínky není dotčena možnost postupu zadavatele podle
§ 46 zákona.
5.5. Elektronické uzavírání smlouvy
V případě ukončení zadávacího řízení uzavřením smlouvy (§ 51 odst. 1 zákona) se povinnost
písemné elektronické komunikace vztahuje i na vzájemnou komunikaci mezi zadavatelem
a vybraným dodavatelem. V elektronické formě tak bude uzavřena i smlouva.

6. Informace o veřejné zakázce
6.1. Název veřejné zakázky
Název:

Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí

Systémové číslo veřejné zakázky2:

N006/20/V00031896

6.2. 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“.
6.3. 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

1

podle § 22 odst. 2 citovaného zákona dokument, který vznikl provedením konverze (výstup), má stejné právní účinky jako
dokument, jehož převedením výstup vznikl. Tento výstup může být používán opakovaně.
2
Systémové číslo NEN

8

6.4. Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona.
6.5. 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.
6.6. Rozdělení veřejné zakázky na části
Zadavatel veřejnou zakázku na části podle § 35 zákona nerozděluje.
6.7. Předpokládaná hodnota
6.7.1. Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku
10 473 575,00 Kč bez DPH
6.7.2. 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.
6.7.3. 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.
6.7.4. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky
10 473 575,00 Kč bez DPH
6.8. 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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7. Základní informace o průběhu zadávacího řízení
7.1. Zahájení zadávacího řízení
Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ je, v souladu
s ustanovením § 53 odst. 1 zákona, zahájeno dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek
na profilu zadavatele.
7.2. Výběr dodavatele
Dodavatel předmětu plnění veřejné zakázky bude vybrán v průběhu zadávacího řízení
z účastníků zadávacího řízení, v souladu s ustanoveními § 39 odst. 2, na základě posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a na základě hodnocení nabídek.
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel, v souladu s ustanovením § 39 odst. 3, hodnotící
kritéria.
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona, vybere k uzavření smlouvy účastníka
zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení nabídek, a který současně splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
7.3. Oznámení o výběru dodavatele
Oznámení o výběru, bude provedeno v souladu s ustanovením § 50 zákona.
Zadavatel si pro účely tohoto zadávacího řízení, v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona,
vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení
se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
7.4. Zadání veřejné zakázky
Zadáním veřejné zakázky se pro účely zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi
zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby
nebo stavební práce. Smlouva musí být, v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona, uzavřena
písemně.
S dodavatelem vybraným v rámci zadávacího řízení bude uzavřena „Smlouva o dílo“.
7.5. Ukončení zadávacího řízení
Zadávací řízení bude ukončeno:
a) v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 zákona, uzavřením smlouvy mezi zadavatelem
a vybraným dodavatelem
nebo
b) uplynutím zadávací lhůty, pokud byla zadavatelem stanovena a v této lhůtě nebylo
zadavatelem účastníkům zadávacího řízení odesláno oznámení o výběru (§ 40 odst. 4
zákona).
Zadávací řízení může být dále ukončeno také zrušením zadávacího řízení z důvodů uvedených
v § 127 zákona, příp. z důvodu přijetí opatření k nápravě podle § 49 zákona, a to ve lhůtách dle
§ 51 odst. 2 zákona.
7.6. Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení
V případě zrušení zadávacího řízení uveřejní zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení,
v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 zákona, do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení na profilu zadavatele.
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8. Ochrana informací
Ochrana informací se řídí ustanoveními § 218 zákona.
Zadavatel neuplatňuje požadavek na přijetí opatření k ochraně důvěrné povahy informací,
které v průběhu zadávacího řízení poskytuje nebo zpřístupňuje (§ 36 odst. 8).
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/omagistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/informace-ozpracovani-osobnich-udaju.html
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ČÁST II.

PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Podmínky účasti v zadávacím řízení zadavatel stanovuje v souladu s ustanoveními § 37 zákona.

1. Účast dodavatelů v zadávacím řízení
Dodavatelem se dle § 5 zákona rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo
stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu;
v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.
1.1. Výhrada účasti
Zadavatel nevyhrazuje účast v zadávacím řízení určitým dodavatelům podle § 38 zákona.
1.2. Vznik účasti v zadávacím řízení
Účastníkem zadávacího řízení se, dle § 47 odst. 1, písm. b) zákona, dodavatel stává v okamžiku,
kdy podá nabídku.
1.3. Zánik účasti v zadávacím řízení
Účast v zadávacím řízení účastníkovi zadávacího řízení zanikne:
a) vyloučením účastníka zadávacího řízení, a to ve lhůtách dle § 47 odst. 2 zákona,
b) odstoupením účastníka zadávacího řízení v době mimo zadávací lhůtu (§ 47 odst. 4, písm.
a) zákona), pokud tato byla zadavatelem stanovena.
1.4. Vyloučení účastníka zadávacího řízení
Dle § 48 odst. 1 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení kdykoliv v průběhu
zadávacího řízení. Zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit pouze z důvodů
stanovených zákonem.
1.5. Oznámení o vyloučení
Zadavatel si pro účely tohoto zadávacího řízení, v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona,
vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu
zadavatele. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.
1.6. Odstoupení od účasti v zadávacím řízení
Dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona nesmí účastníci ze zadávacího řízení odstoupit ve stanovené
zadávací lhůtě. Zákaz odstoupit ze zadávacího řízení netrvá po dobu, kdy zadávací lhůta neběží
podle § 246 zákona.
1.7. Udělování cen a plateb
Zadavatel nebude v rámci zadávacího řízení udělovat účastníkům zadávacího řízení ceny nebo
platby podle § 36 odst. 8 zákona.
1.8. Požadavky na formu spolupráce
Zadavatel nepožaduje, aby vybraní dodavatelé nabízející plnění veřejné zakázky společně,
pro plnění veřejné zakázky přijali určitou formu spolupráce podle § 37 odst. 4 zákona.
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2. Využití poddodavatele
2.1. Požadavek na předložení informací o poddodavatelích
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona, požaduje, aby účastník zadávacího
řízení ve své nabídce:
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů
b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
V případě, že účastník zadávacího řízení nehodlá k plnění veřejné zakázky poddodavatele
využít nebo mu tito ke dni podání nabídky nejsou známi, sdělí tuto skutečnost zadavateli ve své
nabídce formou písemného prohlášení.
2.2. Výhrada plnění významné činnosti
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona, požaduje, aby určená významná
činnost, byla při plnění veřejné zakázky plněna přímo vybraným dodavatelem.
Určené významné činnosti:
-

odtěžení splavených zemin ze dna vodního díla
oprava poškozených břehů a hrází

2.3. Předložení identifikačních údajů poddodavatelů
Povinnost předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stanovuje § 105 odst. 3
zákona vybranému dodavateli.
Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří
se budou podílet na plnění veřejné zakázky, nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení
oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi.
Poddodavatelé, kteří nebyli výše uvedeným způsobem identifikováni, a kteří se do plnění
veřejné zakázky zapojí následně, musí být identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky
poddodavatelem.
2.4. Platby poddodavatelům
Zadavatel nestanovuje podmínky vztahující se k převodům splatných částek úhrad veřejné
zakázky podle § 106 zákona.

3. Jistota
Zadavatel nepožaduje, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu podle § 41 zákona.

4. Podmínky kvalifikace
Podmínky kvalifikace stanovil zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1, písm. a) zákona.
4.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci
Požadavky na kvalifikaci jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona, v rozsahu
požadavků na:
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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.
4.1.1. 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 likvidaci 3 , proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 4 , 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.
4.1.1.1. Prokázání základní způsobilosti
Splnění podmínek základní způsobilosti prokazuje dodavatel ve vztahu k České
republice předložením dokladů podle § 75 zákona.
4.1.2. Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c)
4.1.2.1. 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.

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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V případě, že právní předpisy v zemi sídla dodavatele obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují, doklad podle § 77 odst. 1 zákona předložit nemusí.
4.1.2.2. 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 ".
4.1.2.3. 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, jeli 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.
V případě, že právní předpisy v zemi sídla dodavatele obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují, doklad podle § 77 odst. 2 zákona předložit nemusí.
4.1.3. 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.
4.1.3.1. Kritéria a prokázání technické kvalifikace
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel
k prokázání technické kvalifikace předložil:

15

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.
2.
3.
4.
5.

Název stavebních prací (referenční zakázky)
Identifikační údaje objednatele (investora)
Informaci o vztahu dodavatele k objednateli6
Dobu ukončení stavebních prací (ve formátu dd/mm/rok)
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

6

Zhotovitel/společná realizace/poddodavatel jiného zhotovitele
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9. Hodnotu vlastního podílu na plnění v Kč bez DPH
10. Počet m3 sedimentu odtěženého dodavatelem7
4.2. 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.
4.2.1. 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).
4.2.2. 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.
4.3. Společná ustanovení ke kvalifikaci
4.3.1. 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.
4.3.2. 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.
4.3.3. 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
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
7

Účastníkem zadávacího řízení
17

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.
4.3.4. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
Zadavatel nepožaduje předložení dokladů prokazujících základní a profesní způsobilost
poddodavatelů podle § 85 zákona.
4.3.5. 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.

5. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky stanovil zadavatel v souladu
s ustanovením § 37 odst. 1, písm. b) zákona.
5.1. Základní informace o předmětu plnění
Předmětem realizace jsou revitalizace a opravy stávajícího rybníku označovaného jako „Rybník
I“ nebo „Chovný rybník“. Jedná se o údržbové práce na již dokončené trvalé stavbě.
V rámci revitalizace a udržovacích prací dojde k odtěžení splavených zemin ze dna, k celkové
opravě poškozených břehů a hrází včetně jejich stabilizace a k obnově zpevněných povrchů na
hrázích. Udržovací práce jsou členěny na 5 stavebních objektů.
SO1

rybník I/Příprava území – práce související s odvodněním rybníku a ostatní přípravné
práce (posekání trávy a rákosí po celém obvodu rybníka, mýcení náletové keřové
vegetace, demontáž aeračního zařízení, demontáž přepouštěcího potrubí
ve východním cípu rybníku, demontáž manipulační lávky a demontáž ptačí budky)

SO2

rybník I/Úprava dna – provedení stokování a odstranění zemin ze dna (částečně
se vyvozí mimo rybník, částečně se přemístí ke břehům a použije k jejich opravě)

SO3

rybník I/Oprava hráze a břehů – poškozené břehy se z návodní strany přesypou
zeminou, vysvahují a překryjí kovou sítí (ochranný prvek proti destrukčnímu působení
bobra), následně se břehy celoplošně opevní kamenivem
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SO4

rybník I/Vegetační úpravy – realizace zatravnění koruny břehů a výsadba doprovodné
stromové vegetace

SO5a

Zpevněné povrchy – realizace zpevnění plochy hráze rybníku

5.2. Technické podmínky
Předmět plnění a technické podmínky jsou v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele
v zadávacím řízení stanoveny v souladu s ustanovením § 92 zákona v přílohách zadávací
dokumentace, tj. v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona, neodmítne nabídku z důvodu,
že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce nejsou v souladu s podmínkami stanovenými
s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty, pokud dodavatel prokáže, že nabízené
dodávky, služby nebo stavební práce požadavky vymezené výše uvedeným způsobem splňují
rovnocenným způsobem. Zadavatel dále, v souladu s ustanovením § 91 odst. 2 zákona
neodmítne nabízené dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou v souladu s normami
nebo technickými dokumenty uvedenými v § 90 odst. 1 a 2 zákona, pokud tyto dokumenty
obsahují stanovené požadavky na výkon nebo funkci.
Výše uvedené skutečnosti dodavatel ve své nabídce prokáže vhodným způsobem, a to zejména
technickou dokumentací výrobce nebo dokladem podle § 95.
5.2.1. Podmínky přístupnosti
Předmět plnění veřejné zakázky není určen k užívání fyzickými osobami. V návaznosti
na výše uvedené zadavatel nestanovuje technickou specifikaci a technické podmínky podle
§ 93 zákona.
5.2.2. Podmínky nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví
Dokumentace stavby neobsahuje výrobky, vzory či patenty, na které se vztahuje ochrana
práv k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví. Z výše uvedeného důvodu zadavatel
podmínky nakládání a právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví nestanovuje.
5.3. Termíny plnění
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:
Zahájení realizace díla:

dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla:

do 220 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací:

červenec 2021

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky definuje termín, ve kterém zadavatel
předpokládá, že budou zahájeny stavební práce protokolárním předáním a převzetím
staveniště mezi zadavatelem a dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího
řízení.
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je dnem, kdy dojde
k protokolárnímu předání a převzetí řádně dokončených prací (hotového díla) mezi
zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka účastníka
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může obsahovat jakýkoliv termín dokončení (v kalendářních dnech) před stanoveným
termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.
5.3.1. Časový harmonogram realizace stavebních prací
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel předložil harmonogram postupu realizace
stavebních prací. Harmonogram bude v grafickém provedení, uvedený ve dnech, kdy
výchozím bodem (bod 0) bude předání a převzetí staveniště. Harmonogram bude
obsahovat věcný popis stavebních prací. Pořadí, v jakém bude zahájena realizace
jednotlivých částí předmětu plnění, stanoví dodavatel, přičemž dodavatel může navrhnout
i realizaci všech částí díla souběžně. Harmonogram musí respektovat požadavky na
termíny plnění. Časový harmonogram bude tvořit přílohu smlouvy.
5.3.2. Podmínky pro změnu termínů plnění
K posunu termínu dokončení realizace díla může dojít v případě, že nastanou takové
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle
harmonogramu postupu stavebních prací a znemožňují dodržení technologických
postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek dodavatel učiní zápis ve
stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní
charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda
s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací
dodavatel požádá o prodloužení termínu dokončení prací o příslušný počet dní a žádost
doloží odůvodněním vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický
úkon v dané technologii postupu stavebních prací a harmonogramu postupu stavebních
prací. Na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se
termín dokončení prací posune o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně
nemohl práce na díle provádět.
Dojde-li při postupu realizace stavebních prací nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným
nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo
archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se dodavatel v prodlení
s plněním díla.
5.4. Místo plnění
Místem plnění je k. ú. Přerov - Předmostí, rybník I, p. č. 6634 – vodní plocha, 6492/2 – ostatní
plocha.
5.5. Prohlídka místa plnění
Zadavatel prohlídku místa plnění podle § 36 odst. 6 zákona neorganizuje.

6. Obchodní a jiné smluvní podmínky
Obchodní a další smluvní podmínky stanovil zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1,
písm. c) zákona.
Obchodními nebo jinými smluvními podmínkami se rozumí podmínky, které budou obsahem
smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
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Obchodní a jiné smluvní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě
a struktuře závazného vzoru smlouvy, který zadavatel předkládá jako součást zadávací
dokumentace formou přílohy č. 2.
6.1. Závaznost obchodních a jiných smluvních podmínek
Dodavatel je povinen zcela respektovat obchodní a jiné smluvní podmínky zadavatele. Nabídka
dodavatele v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu
s těmito obchodními a jinými smluvními podmínkami.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn žádným způsobem měnit, doplňovat či omezovat
práva a povinnosti zadavatele vymezené obchodními a jinými smluvními podmínkami.
Nerespektování tohoto požadavku považuje zadavatel za nedodržení zadávacích podmínek
stanovených touto zadávací dokumentací.
6.2. Předložení závazného návrhu smlouvy
Účastník zadávacího řízení akceptaci obchodních a jiných smluvních podmínek prokáže
předložením doplněné vzorové smlouvy ve své nabídce.
Účastník zadávacího řízení do vzoru smlouvy doplní výhradně údaje nezbytné pro vznik
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu a popřípadě další požadované
údaje).
6.3. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy
6.3.1. Výhrada změny závazku podle § 100 odst. 1
Zadavatel si nevyhrazuje změnu závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona.
6.3.2. Výhrada změny dodavatele podle § 100 odst. 2
Zadavatel si nevyhrazuje změnu dodavatele podle § 100 odst. 2 zákona.
6.3.3. Výhrada zadání nových služeb podle § 100 odst. 3
Zadavatel si nevyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § § 100
odst. 3 zákona.

7. Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky
Zadavatel zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky podle § 37 odst. 1, písm. d) zákona
nestanovuje.
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ČÁST III.

PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

1.1. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky podle § 102.
1.2. Podklady k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 103 odst. 1, písm. b) zákona, pro posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení požaduje předložení:
a)

b)
c)
d)

údajů a dokumentů prokazujících splnění výše stanovených podmínek kvalifikace, a to:
1. údajů a dokumentů prokazujících splnění podmínek základní způsobilosti
2. údajů a dokumentů prokazujících splnění podmínek profesní způsobilosti
3. údajů a dokumentů prokazujících splnění podmínek technické kvalifikace
údajů, dokumentů a vzorku dokládajících splnění výše stanovených technických
podmínek
údajů a dokumentů prokazujících akceptaci obchodních a jiných smluvních podmínek
údajů a dokumentů prokazujících splnění zvláštních podmínek plnění veřejné zakázky,
pokud tyto byly stanoveny.

Zadavatel dále požaduje předložení údajů a dokumentů prokazujících splnění podmínek
vztahujících se k využití poddodavatelů, podmínek zajištění povinností účastníků zadávacího
řízení vyplývajících z jejich účasti v zadávacím řízení, pokud byly stanoveny (jistota) a dalších
podmínek stanovených zadavatelem v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a zákonem.
1.3. Podklady k hodnocení nabídek
Předložení údajů a dokumentů pro hodnocení nabídek požaduje zadavatel v souladu
s ustanovením § 103 odst. 1, písm. a) zákona.
Pro účely hodnocení nabídek zadavatel požaduje předložení údajů o nabídkové ceně.
1.3.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby
bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k
řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících a vedlejších rozpočtových
nákladů, jimiž jsou například poplatky, náklady na vybudování, provoz a odstranění
zařízení staveniště, náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
díla, geodetické zaměření dokončeného díla, uvedení povrchů do původního stavu,
bezpečnostní opatření, náklady na koordinaci stavby mezi stavební a technologickou částí,
publicitu projektu apod.
Nabídkovou cenu je účastník zadávacího řízení povinen uvést v návrhu smlouvy.
Nabídková cena bude v návrhu smlouvy uvedena v české měně v požadovaném členění:
Cena bez DPH
Sazba DPH
Výše DPH
Celková cena včetně DPH

.……………. Kč
.……………. %
.……………. Kč
.……………. Kč
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Za účelem výběru dodavatele bude, v případě, že jsou údaje o nabídkové ceně uváděny
dále i na jiných místech nabídky dodavatele, údaj o nabídkové ceně uvedený v návrhu
smlouvy považován za rozhodující údaj o nabídkové ceně účastníka zadávacího řízení.
1.3.1.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 92 zákona, jako součást zadávací dokumentace
předkládá soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je závazný
pro zpracování nabídkové ceny. Dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé
položky stavebních prací, dodávek a služeb, a u každé položky vyjádří celkovou
nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek.
Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou
dobu provádění stavby. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou
částí projektové dokumentace a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny soupis
stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s textovou a výkresovou částí projektové
dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání
nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 98 zákona.
Dodavatelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb se dále nazývá
položkový rozpočet.
1.3.1.2. Položkový rozpočet
Položkový rozpočet musí být v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr. Za soulad položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr je odpovědný dodavatel. Povinností dodavatele je předložit
v nabídce všechny položkové rozpočty v rozsahu odpovídajícím všem soupisům
stavebních prací, dodávek a služeb, které byly dodavateli předány v rámci zadávací
dokumentace, popřípadě v rámci vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací
dokumentace podle § 98 a 99 zákona.
Položkové rozpočty předkládané dodavatelem v nabídce musí být obsahově, textově a
formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty je zejména:
-

-

dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty,
dodržet obsahovou náplň položkového rozpočtu (je vyloučeno jakékoliv
vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do
popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu),
ocenit všechny položky (s výjimkou položek, které jsou v soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označeny - NENACEŇOVAT),
všechny cenové údaje uvést v českých korunách.

Pokud zadavatel v rámci vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace podle
§ 98 a 99 zákona upřesní obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, např. formou doplnění položek, upřesněním množství měrných jednotek,
vyloučením položek apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svých
položkových rozpočtů. V případě většího počtu změn v soupisu předloží zadavatel
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soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nový. Tento nově předaný
soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro
zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný nebo upravený soupis.
1.3.1.2.1. Oprava položkového rozpočtu
Opravu položkového rozpočtu může účastník zadávacího řízení provést jen
na základě žádosti zadavatele o objasnění nebo doplnění údajů podle § 46 zákona.
Za objasnění se podle § 46 odst. 3 zákona považuje i oprava položkového rozpočtu,
pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení
nabídek.
1.3.1.3. Sleva z ceny
Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout
do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy
z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.
1.3.1.4. Maximální přípustná nabídková cena
Zadavatel nestanovuje limit pro nabídkovou cenu a neurčuje tak předpokládanou
hodnotu plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku jako maximální částku,
kterou je dodavatel oprávněn nabídnout.
1.4. Další podmínky sestavení a podání nabídek
Zadavatel dále, v souladu s ustanovením § 103 odst. 1, písm. f) zákona, požaduje, aby v případě
společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění
veřejné zakázky; resp. zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
Splnění požadavku na společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky
prokážou dodavatelé doložením písemného závazku o společné a nerozdílné odpovědnosti
ve své nabídce.
Podává-li více dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků
společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat. Odeslání a doručení písemnosti
tomuto účastníkovi společné nabídky se považuje za odeslání a doručení každému účastníkovi
společné nabídky.
1.5. 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.
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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.
1.5.1. 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 správy8 nebo obdobném systému vedeném
v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz
musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou takové údaje nezbytné.
1.5.2. 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
8

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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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.

1.6. 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.
1.7. Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
Objasnění nebo doplnění se řídí ustanoveními § 46 zákona:
1. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky
nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely.
Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit
nebo prominout její zmeškání.
2. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento
zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje,
doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V
takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za
změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění
podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
3. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.
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ČÁST IV.

PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK

K provádění úkonů podle zákona zadavatel, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, pověřil
komisi.
Pro své rozhodování může zadavatel, podle § 42 odst. 3 zákona, použít i vyjádření přizvaných
odborníků.

1. Otevírání nabídek
1.1. Otevírání nabídek v elektronické podobě
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě bude, v souladu s ustanovením § 109 odst.
1 zákona, provedeno formou zpřístupnění jejich obsahu zadavateli.
Otevírání nabídek bude provedeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Při otevírání nabídek bude provedena kontrola, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě,
zda jsou autentické a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno.

2. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Zadavatel může, v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona, není-li v tomto zákoně stanoveno
jinak, provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek
nebo až po hodnocení nabídek.
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení bude vždy provedeno u vybraného
dodavatele.
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení bude provedeno na základě údajů, dokladů,
vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení.
V rámci posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení může zadavatel, v souladu
s ustanovením § 39 odst. 5, ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo
modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet
z výsledků těchto zkoušek.

3. Hodnocení nabídek
Nabídky budou, v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona, hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti.
3.1. 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.
3.1.1. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.
Váha hodnotícího kritéria: 100 %
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3.1.2. 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.
3.2. Postup hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede zadavatel podle § 119 zákona.
3.3. 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.

4. Mimořádně nízká nabídková cena
Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se, v souladu s ustanovením §28 odst. 1, písm. o) zákona,
rozumí nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako
mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny bude, dle § 113 odst. 1 zákona, provedeno před
odesláním oznámení o výběru dodavatele.
4.1. Písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny
V případě posouzení nabídkové ceny jako mimořádně nízké zadavatel, v souladu
s ustanovením § 113 odst. 4 zákona, požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny.
Účastník zadávacího řízení musí v objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdit
skutečnosti podle § 113 odst. 4 zákona; mimořádně nízkou nabídkovou cenu může pak dále
odůvodnit podle § 113 odst. 5.
Zadavatel objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny provede podle § 113 odst. 6 zákona.
V případě, že z objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplanou skutečnosti uvedené
v § 113 odst. 6, písm. a), b) a c), zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí.
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ČÁST V.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 104 zákona, stanovuje bližší podmínky součinnosti před
uzavřením smlouvy.
Zadavateli je ustanovením § 122 odst. 4 zákona uložena povinnost u vybraného dodavatele je-li
právnickou osobou, zjistit údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel"). Zadavatel
údaje zjistí z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob, do níž má pro tyto účely zřízen dálkový přístup.
Nebude-li možno zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, vybraný dodavatel,
který je právnickou osobou, předloží výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo
a) sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
1.1. Předložení dalších údajů a dokladů
1.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 104 odst. 1, písm. a) zákona, požaduje od vybraného
dodavatele, aby před podpisem smlouvy předložil doklad o jeho pojištění odpovědnosti
za škodu.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel, po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky
disponoval, na vlastní náklady sjednaným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou
třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně
5 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích
osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Dokladem o splnění požadavku
na pojištění jsou kopie pojistných smluv/certifikátů o pojistném krytí dodavatele
na požadovaná pojištění.
1.1.2. Harmonogram realizace stavebních prací
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 104 odst. 1, písm. a) zákona, dále požaduje
od vybraného dodavatele, aby před podpisem smlouvy předložil harmonogram postupu
realizace stavebních prací. Harmonogram bude v grafickém provedení, uvedený ve dnech,
kdy výchozím bodem (bod 0) bude předání a převzetí staveniště. Harmonogram bude
obsahovat věcný popis stavebních prací. Pořadí, v jakém bude zahájena realizace
jednotlivých částí předmětu plnění, stanoví dodavatel, přičemž dodavatel může navrhnout
i realizaci všech částí díla souběžně. Harmonogram musí respektovat požadavky na
termíny plnění. Časový harmonogram bude tvořit přílohu smlouvy.
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1.1.3. Čestné prohlášení o vlastnících akcií
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 zákona, požaduje od vybraného
dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, aby před podpisem smlouvy předložil písemné čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje,
z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.
Požadované informace doloží vybraný dodavatel na základě výzvy zadavatele, odeslané vybranému
dodavateli v souladu s § 122 odst. 3 zákona a žádosti o předložení písemného čestného prohlášení
podle § 48 odst. 9 zákona.
Účastníka zadávacího řízení, který nepředložil požadované údaje a doklady, zadavatel dle § 122 odst.
7 zákona, ze zadávacího řízení vyloučí.
Podle § 124 odst. 3 zákona zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, zjistí-li na základě informací
zjištěných podle § 122 odst. 4 nebo 5, že byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 zákona.
Zadavatel u vybraného dodavatele, v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 zákona, na základě informací
vedených v obchodním rejstříku ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona. Pokud
z informací vedených v obchodním rejstříku naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona
vyplyne, zadavatel účastníka zadávacího řízení z tohoto zadávacího řízení vyloučí.
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ČÁST VI.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1. Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
Smlouva bude, v souladu s ustanovením § 124 odst. 4 zákona, uzavřena v souladu s nabídkou
vybraného dodavatele.
Uzavřít smlouvu jsou zadavatel a vybraný dodavatel, podle § 124 odst. 1 zákona, povinni bez
zbytečného odkladu po uplynutí zákazu uzavřít smlouvu podle § 246.
Vybraného dodavatele, který povinnost uzavřít smlouvu podle § 124 odst. 1 zákona nesplní,
může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.
1.2. Postup po vyloučení vybraného dodavatele
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy
dalšího účastníka, a to postupem podle § 125 zákona.
1.3. Ukončení závazku ze smlouvy
Ukončení závazku ze smlouvy může být ze strany zadavatele provedeno z důvodů a postupem
podle § 223 zákona. Tím není dotčeno právo zadavatele ukončit závazek ze smlouvy na
veřejnou zakázku podle jiných právních předpisů.

ČÁST VII.

PŘÍLOHY

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
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