ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba školy, jídelna

Text ZD - výzva

Zadávací podmínky k průběhu zadávacího řízení dle §36 zákona 134/2016 Sb. –
výzva k podání nabídky, text ZD
Zadavatel: Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
zastoupeno starostou : Ing. Petrem Hamplem, IČO : 00241181, DIČ : CZ00241181
Ve smluvním zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu: PORSIS VZ s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha
16, IČO : 08759944, DIČ: CZ08759944, tel.: 608/322525, siskapetr@seznam.cz
Režim veřejné zakázky: § 24 zákona 134/2016 Sb. - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle §26
zákona ve zjednodušeném řízení dle §53 zákona 134/2016 Sb.
Informace o předmětu zakázky a jeho klasifikace: Předmětem zakázky je (ve zkráceném soutěžním
názvu): „ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba školy, jídelna“. Rozsah zakázky je specifikován
v Zadávací dokumentaci. Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a
dodavatelem.
Při tvorbě zadávacích podmínek zakázky byl použit: Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a
environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce.
Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 45214200-2 Stavební úpravy školních budov, 45000000-7 Stavební práce
Rozsah soutěžních podmínek je specifikován v následujících podrobnostech:

Předmětem realizace stavby jsou stavební úpravy a přístavba nového objektu včetně demolice stávajících
konstrukcí postupným rozebíráním a sestává se z následujících činností:
1. fáze – GASTROPROVOZ – rekonstrukce gastroprovozu v interiéru stávajícího objektu ZŠ vč. koordinace
s dodavatelem gastro vybavení. Požadovaný termín dokončení 1. fáze – GASTROPROVOZ je 15.10.2021 –
Hodnotící kritérium č.2
2. fáze – PŘÍSTAVBA nového objektu
podle předložené PD, zodpovědný projektant: Ing. Radek Krýza (ČKAIT 00 13276).
1. fáze – GASTROPROVOZ – rekonstrukce gastroprovozu v interiéru stávajícího objektu ZŠ.
•
•
•
•
•
•

Zařízení staveniště, realizace ochranných opatření v území (zajištění sítí)
Přípojky technické infrastruktury
Dokončení stavební připravenosti pro montáž zařízení GASTROTECHNOLOGIE
Vnitřní dokončovací práce,
Kompletační práce v interiéru stavby a současně zpevněné plochy v okolí objektu
Likvidace zařízení staveniště, uvedení stavby do provozu (kolaudace ucelené části stavby
gastroprovoz a jídelna)

2. fáze - PŘÍSTAVBA
•
•
•
•
•
•
•
•

Zařízení staveniště, realizace ochranných opatření v území (zajištění sítí)
Přípojky technické infrastruktury
Hrubé terénní úpravy, zajištění stavební jámy, výkopové práce
Základové konstrukce
Hrubá vrchní stavba – nadzemní podlaží
Vnitřní a vnější dokončovací práce, nadzemní podlaží
Kompletační práce v interiéru stavby a současně zpevněné plochy v okolí objektu
Likvidace zařízení staveniště, uvedení stavby do provozu
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Text ZD - výzva

V rámci realizace předmětu veřejné zakázky musí být dodrženy podmínky stanovené závaznými stanovisky
a vyjádření, rozhodnutí dotčených orgánů, které jsou součástí technické částí zadávací dokumentace
(Projektové dokumentace).
Variantní řešení v základním ocenění zakázky se nepřipouští. Uchazeč musí ocenit bez změn zadané
výkazy výměr.

Doba a místo plnění
Předpokládaný možný termín zahájení: 20.06.2021 – max. 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Realizace stavby – stavba bude probíhat ve dvou etapách:
1. fáze – GASTROPROVOZ - Požadovaný termín dokončení: 15.10. 2021 – Hodnotící kritérium č.2
2. fáze - PŘÍSTAVBA - Předpokládaný termín dokončení: 30.05. 2022
Místo plnění : Katastrální území: Dobřichovice [627810], Parcelní číslo: 478/2.

Podmínky kvalifikace
Účastník prokáže čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 zákona - Příloha č.1.

Základní způsobilost (§ 74)
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 tomuto 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 - § 187 občanského zákoníku, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku - § 136
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, 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) Účastní-li se zadávacího řízení české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
4. Zadavatel stanovuje, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které
jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva
spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti (§ 75)
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti pro účast v soutěži čestným prohlášením, nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - Příloha č.1 - a před podpisem
smlouvy o dílo předložením:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Text ZD - výzva

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Profesní způsobilost (§ 77)
1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti pro účast v soutěži čestným prohlášením, nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - Příloha č.1 - před
podpisem smlouvy o dílo.
2. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ);
b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky
(§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, licenci či
jiné oprávnění k výkonu následujících činností:
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
• výkon zeměměřičských činností.
3. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ), a to předložením
následujících dokladů: osvědčením o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, která osvědčuje, že dodavatel má k dispozici osobu, která je autorizovanou
osobou ve smyslu 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 a to
následovně:
•
•

autorizovaný inženýr anebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby;
autorizovaný inženýr anebo autorizovaný technik v oboru statika a dynamika staveb
(popřípadě mosty a inženýrské konstrukce);

Ekonomická způsobilost (§ 78)
Dodavatel prokazuje splnění Ekonomické způsobilosti pro účast v soutěži čestným prohlášením, nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - Příloha č.1 - před podpisem
smlouvy o dílo.
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění ekonomické kvalifikace v rozsahu dle § 78 odst. 1
ZZVZ.
Minimální roční obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (tj. obrat za provádění
staveb v oblasti pozemních staveb) musí v každém ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období
dosahovat min. výše 30.000.000 Kč.
Dodavatel prokáže obrat předložením výkazu zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu
země sídla dodavatele za 3 bezprostředně předcházející účetní období.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou
kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. Dodavatel předloží
písemný závazek této jiné osoby, že nese společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
Zadavatel pro vyloučení pochybností v souladu s ust. § 84 ZZVZ výslovně uvádí, že požadovaného obratu
musí dosáhnout dodavatel sám, případně jej může prokázat jako celek samostatně jeden z členů
společnosti, nebo jiná osoba. Sčítání obratů několika dodavatelů/jiných osob za účelem dosažení
požadované minimální hodnoty není připouštěno.

3

ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba školy, jídelna

Text ZD - výzva

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání (§ 79)
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace pro účast v soutěži čestným prohlášením – viz vzor
Příloha č.1 - před podpisem smlouvy o dílo.
1. Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů
nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má
protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
2. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:
-

Dle § 79 odst. a) Seznam minimálně 3 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací,
► z tohoto seznamu minimálně jedna (1) z prací dle Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
45214200-2 Stavební úpravy školních budov, a to v celkové finanční hodnotě každé jedné z nich
alespoň 25,0 mil Kč bez DPH, kde bude uveden telefonický kontakt na ověření u objednavatele.
► z tohoto seznamu minimálně jedna (1) z prací představovala rekonstrukci a přístavbu (dostavbu,
nástavbu) pozemní budovy občanského vybavení, a to v celkové finanční hodnotě alespoň 25,0 mil
Kč bez DPH, kde bude uveden telefonický kontakt na ověření u objednavatele.

-

Dle § 79 odst. 2 písm. c) a d): Tento požadavek technické kvalifikace splní dodavatel, který předloží
seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky bez ohledu na to, zda
se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam musí
obsahovat minimálně následující členy realizačního týmu s uvedením relevantních údajů
prokazujících splnění níže uvedených požadavků:

Hlavní stavbyvedoucí
-

zkušenost s minimálně 3 řádně dokončenými stavebními pracemi splňující podmínky dle (CPV)
45214200-2 Stavební úpravy školních budov – a to alespoň jedna z nich v celkové hodnotě 25,0 mil
Kč bez DPH bez ohledu na časové období poskytování stavební práce, kde působil na pozici
hlavního stavbyvedoucího (resp. obdobné pozici);

-

disponuje autorizací v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr IP00 či autorizovaný technik
TP00);

-

má praxi minimálně 5 let s řízením staveb na pozici odpovědného stavbyvedoucího (či vyšší).

Využití poddodavatele:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105, odstavce (2) ZZVZ definuje věcně vymezené části plnění
předmětu této veřejné zakázky, které nesmí být plněny poddodavatelem, a sice: zabezpečení řádného
výkonu osoby ve funkci: HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ.

Statik zakázky
-

zkušenost s minimálně 3 stavebními zakázkami v pozici „statik“ – kdy alespoň jedna z nich
představovala rekonstrukci a dostavbu (přístavbu či nástavbu) pozemní budovy, v celkové hodnotě
25,0 mil Kč bez DPH bez ohledu na časové období poskytování stavební práce;

-

disponuje autorizací v oboru statika a dynamika staveb anebo mosty a inženýrské konstrukce
(autorizovaný inženýr IS00, autorizovaný inženýr IM00 nebo technik TM00);

-

má praxi minimálně 5 let v oboru statika a dynamika budov.
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Text ZD - výzva

Geodet zakázky
-

oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c)
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

-

praxí (odbornou kvalifikací) v oboru geodézie v délce alespoň 5 let;

-

zkušenost spočívající v účasti v obdobné pozici „geodet“ na nejméně 3 zakázkách na stavební práce
v minimálním finančním rozsahu 25,0 mil. Kč bez DPH za každou z těchto stavebních prací.

Dodavatel předloží: seznam techniků, z něhož bude vyplývat jméno, příjmení a příp. titul příslušného
technika, a činnosti, které bude provádět, a jehož součástí budou následující doklady:
•
•
•

doklady o vzdělání (u techniků, u kterých je stanoven požadavek na vzdělání nebo absolutorium);
osvědčení o autorizaci (u techniků, u kterých je stanoven požadavek na autorizaci);
strukturované profesní životopisy (u všech techniků).

3. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel rovněž požaduje:
Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením přehledu zaměstnanců ve formě
čestného prohlášení, z něhož bude nade vši pochybnost patrné splnění níže uvedeného požadavku tohoto
kvalifikačního předpokladu.
Minimální počet zaměstnanců dosahuje nejméně 25 a počet vedoucích zaměstnanců dosahuje
alespoň 4, za poslední 3 roky.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dodavatel učiní dle §83 odst. 1) a 2) zákona 134/2016 Sb.,
Společné prokazování kvalifikace dodavatel učiní dle § 84 zákona 134/2016 Sb.
Zadavatel důrazně upozorňuje, že vybraný dodavatel bude v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 ZZVZ
povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud tyto doklady
nepředložil již v průběhu zadávacího řízení, tj. před podpisem smlouvy.
Předložení dokladů
Dle § 45 odst. 4) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy – např. odkaz na www.justice.cz - nebo v 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-li takové
údaje nezbytné.
Další zadávací podmínky
Členění nabídky: Zadavatel očekává od dodavatelů zpracování nabídky v následujícím členění:
o
o
o
o

obsah nabídky s uvedením čísel stránek
návrh Smlouvy vč. případné přílohy – viz. Příloha č.2 ZD
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (vzor - Příloha č.1).
ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem

Předpokládaná cena nabídky: 27.666.958,- Kč bez DPH
•

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH
jako celková ve skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci.
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•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Text ZD - výzva

Do ceny uchazeč zahrne veškeré práce, dodávky a náklady včetně veškerých rizik a vlivů během celé
doby plnění veřejné zakázky, včetně případného přerušení prací po nařízení vlády z důvodů Covid-19.
Cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné dohodě
obou smluvních stran a to:
o v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů
o dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu
Daňové doklady - faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
Každý daňový doklad (faktura) vystavený Objednateli bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti
den splatnosti faktury, IČ a DIC Zhotovitele, označení banky a číslo účtu Zhotovitele, údaj o vedení
Zhotovitele u příslušného obchodního rejstříku, označení plnění, za něž je faktura vystavena, název
projektu „ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba školy, jídelna“, a razítko a podpis, případně
elektronický podpis oprávněné osoby
Fakturace budou prováděny následujícím způsobem: Částka odpovídající 10% z částky fakturované
v každé z faktur Zhotovitele (bez DPH) tvoří jistotu za záruku (dále jen „pozastávka“). Pozastávka (či
její zbývající výše) bude Zhotoviteli vyplacena následovně:
a. 5% po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla (po
dokončení Díla)
b. Zbylých 5% po částkách odpovídajících 1% z částky fakturované v každé z faktur
Zhotovitele (bez DPH) vždy po uplynutí jednoho (1) roku ode dne předání a převzetí díla na
základě písemné výzvy Objednateli, do 30 dnů od obdržení výzvy.
Nabídka musí obsahovat Harmonogram postupu prací pro každou z jednotlivých technologických
a stavebních částí, pro provádění prací a pracovních postupů včetně vyznačení „bodů výstavby/milníků
provádění“ v členění a podrobnosti na kalendářní dny.
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (dle §66 a)
obchodního zákoníku).
Zadavatel stanovuje, že nejnižší ze záruk uvedených v nabídce účastníka je požadována minimálně 60
měsíců.
Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich objednavateli.
Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit výzvu.
Nabídka bude vypracována výhradně v českém jazyce.
Uchazeč předloží minimálně v prosté kopii doklad, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody,
způsobené jím nebo jeho zaměstnanci či pracovníky či subdodavateli (resp. zaměstnanci či pracovníky
subdodavatelů) objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, a to včetně škod na
zdraví způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a včetně škod způsobených živelnými
pohromami, vodou z vodovodních zařízení, poruchami elektrického, plynového či tepelného vedení nebo
odcizením, a to vše s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 30.000.000,- Kč pro
každou jednotlivou pojistnou událost. Uchazeč předloží zadavateli originál, nebo ověřenou kopii dokladu
o trvání pojištění a úhradě pojistného před podpisem smlouvy o dílo, pokud jej nepředložil již do nabídky.
Uchazeč je povinen být takto pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy.
Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude podepsaný návrh smlouvy o dílo – viz. Příloha č.2, který
bude pro účastníka závazný a jeho změnu, doplnění nebo úpravu může požadovat pouze zadavatel.
Nabídka musí obsahovat Krycí list nabídky – viz Příloha č. 4.
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 113 –
mimořádně nízká nabídková cena.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle těchto hodnotících kritérií:
Hodnotící kritéria a váhy těchto kritérií, na základě kterých proběhne hodnocení nabídek:
Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny bez DPH
Kritérium č. 2 – Doba dokončení I. Etapy (kolaudace)

váha kritéria - 90%
váha kritéria - 10%

Kritérium č. 1
a. Výpočet hodnocení kritéria výše nabídkové ceny bez DPH:
(cena nejnižší / cena hodnocená) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky v daném kritériu
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Kritérium č. 2
Výpočet hodnocení kritéria Doba dodání I. etapy v kalendářních dnech:
(Doba dodání I. etapy nejnižší / Doba dodání I. etapy hodnocené) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky
v daném kritériu
Doba dodání I. etapy:
Dobou dodání I. etapy je považována doba zhotovení díla I. etapy včetně protokolárního předání včetně
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, a to v očekávané lhůtě nejdéle do 15.10.2021.
Uchazeč závazně v nabídce v Krycím listě – Příloha č.2 - určí svůj termín (datum) dokončení I. etapy
k hodnocení kritéria tak, aby:
- určil svůj termín dokončení I. etapy, a to nejdříve 20.09.2021, (dřívější termín dokončení I. etapy
nebude hodnocen a nabídka bude vyřazena z hodnocení)
- uchazečem takto určený den dokončení 20.09.2021 znamená pro výpočet kritéria 1. den
případné jiné - delší – termíny dokončení určené uchazečem se k hodnocení připočítají logickou
řadou za každý započatý den, například: uchazečem v nabídce určený termín dokončení I. etapy
v očekávané lhůtě nejdéle do 15.10.2021 znamená pro výpočet kritéria 26. den.
Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po níž účastníci zadávacího řízení nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 120 kalendářních dnů.
Jistota
Zadavatel požaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
poskytl jistotu dle § 41, odst. 3 a 4) zákona:
(3) Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
(4) Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených
v odstavci 8 jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v odstavci 8 jistotu, jde-li o pojištění záruky a je-li to relevantní, zajistil její platnost dle § 41 odst.
5 zákona.
Výši jistoty zadavatel stanovuje částkou: 550.000,- Kč ( cca 2% )
V případě, že se účastník rozhodne postupovat dle § 41 odst. 3 písm. a) zákona, složí tuto částku na určený
účet zadavatelem č.: 115-4465300247 / 0100.
Jako variabilní symbol uvede své IČ.
Prohlídka místa plnění
Zadavatel neorganizuje a nestanovuje termín prohlídky místa plnění - § 97 zákona, účastník je povinen
svůj zájem o prohlídku předem vyžádat na starosta@dobrichovice.cz

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení ZD - lhůta začíná dnem 19.04.2021. Dotazy je nutné zasílat ve verzi mailové
korespondence na adresu: siskapetr@seznam.cz, (nebo jiným způsobem po telefonické dohodě na čísle
608 322 525). Účastník tímto určuje zaručenou komunikační elektronickou adresu.
Na dotazy vznesené jinou než výše popsanou formou nebude brán zřetel.
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Vysvětleni ZD zadavatel uveřejní na profilu zadavatele. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací
dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům
stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny ZD vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro
podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění ZD, která může rozšířit okruh možných účastníků
zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění ZD činila nejméně
celou svou původní délku.
Vzhledem ke zveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele budou veškerá vysvětleni,
změny či doplnění zadávací dokumentace rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.
Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby v průběhu zadávacího řízení pravidelně
sledovali profil zadavatele.
Lhůta a požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO
NÁSTROJE
1. Pokyny pro zpracování nabídky v elektronické podobě:
2. Bude předložena pouze v elektronické podobě, listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští.
3. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího řízení v
plném rozsahu a prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a podmínkami zadávacího řízení,
veškerá ustanovení jsou mu jasná, souhlasí s nimi a respektuje je.
4. Od dodavatelů zadavatel očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a
podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí
požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoli ohledu zadávací dokumentaci
mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.
5. Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky.
6. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj, Microsoft Office
(Word. Excel). Open Office. PDF. JPEG, GlF, nebo PNG.
7. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci budou účastníkem
zadávacího řízení předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře – Krycí list nabídky,
který bude zobrazen při podáni nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit
součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.
8. Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj (dále jen „enástroj“) dostupný na internetové adrese profilu:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=mesdobric, kde je rovněž uveřejněn
podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda" v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
9. Minimální technické parametry osobního počítače, prostřednictvím kterého bude dodavatel podávat
nabídku v elektronickém nástroji e-nástroj, jsou provozovatelem nástroje stanoveny následovně:
frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, připojení k síti Internet s minimální
rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), nainstalovaný internetový prohlížeč
(Microsoft lnternet Explorer verze 9,0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší) s modulem Java
verze 1.8 a vyšší.
10. Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky do této veřejné zakázky, registrován v elektronickém
nástroji (odkaz „registrace dodavatele" na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele
musí pro podání nabídky disponovat rolí „Účastník zakázky". Vyřízení registrace provozovatelem
elektronického nástroje trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a
není zpoplatněno.
11. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato
byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí nahrání, tj. ukončený upload,
kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh).
12. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje e-nástroj se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji. Na
doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda
elektronický, nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho
uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.
13. Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v
nabídce dodavatele) byla dodavatelem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu
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14.

15.
16.
17.
18.

19.

Text ZD - výzva

dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění
pozdějších předpisů.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy
dodavatel.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje),
pokud zadavatel nestanovil v zadávací dokumentaci pro jednotlivé dokumenty jinak.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel ve stejném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal na tuto veřejnou zakázku více nabídek
samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení na tuto zakázku prokazuje kvalifikaci.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Průběh zadávacího řízení
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli:
1. Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ.
2. Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používal pouze elektronickou
komunikaci, a to v některé z následujících forem:
elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů. ve znění pozdějších předpisů,
elektronická pošta (e-mail), (dále jen „forma elektronické komunikace“).
3. Pro možnost komunikace dodavatele se zadavatelem v el. nástroji musí být dodavatel registrován v
elektronickém
nástroji
e-nástroj
(odkaz
„registrace
dodavatele"
na
webové
stránce
www.tenderarena.cz).
Místo a lhůta pro podání nabídek v elektronické podobě
Elektronické nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje na internetové adrese
www.tenderarena.cz, profil: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=mesdobric

Lhůta pro podání nabídky
Nabídka musí být doručena na plnou zodpovědnost účastníka nejpozději do 04.05.2021 do 10.00 hod.
Otevření nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty na doručení nabídky.

Otevírání nabídek
1. Otevírání nabídek je z důvodu umožněni příjmu nabídek v elektronické podobě neveřejné.
2. Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
3. Při otevírání obálek bude zaznamenán seznam účastníků a hodnotící položky – cena, případně další
hodnotící kritéria.
4. Zadavatel prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, nejdříve vyhodnotí nabídky podle
hodnoticích kritérií a stanoví předběžné pořadí nabídek účastníků.
5. Zadavatel následně prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, zkontroluje splnění
podmínek kvalifikace pouze u nabídky účastníka na prvním místě průběžného pořadí.
6. Zadavatel vyhlásí vítězem soutěže účastníka na prvním místě průběžného pořadí, pokud splnil zadávací
podmínky, ostatní nabídky účastníků již nekontroluje, a průběžné pořadí vyhlásí za konečné.
7. Zadavatel vyřadí ze soutěže účastníka na prvním místě průběžného pořadí, pokud nesplnil zadávací
podmínky, následně přepočítá nově vzniklé průběžné pořadí, a opakovaně postupuje výše uvedeným
postupem
8. Opakovaný postup použije maximálně dvakrát, vyřazením třetí nejvýhodnější nabídky zadavatel soutěž
ruší a případně opakuje od začátku.
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Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=mesdobric. V
takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
V Praze dne 19.04.2021

petr
šiška

Digitálně podepsal
petr šiška
Datum: 2021.04.19
19:15:16 +02'00'

Příloha č. 1 – Vzor prohlášení : Čestné prohlášení uchazeče ke splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 - SoD. – návrh
Příloha č. 3 - VV
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
Příloha č. 5 - Prováděcí dokumentace
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