Obec Žíšov
391 81 Žíšov 73
tel.: +420 381 581 202; e-mail: zisov@volny.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále též „ZD“)

Veřejný zadavatel:
Název: Obec Žíšov
Sídlem: 391 81 Žíšov 73
IČ: 00667331

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“)
a uveřejněnou na profilu zadavatele pod názvem

„Rekonstrukce MK v obci Žíšov, Bahenní ulice“

PREAMBULE
Zadavatel předpokládá, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogramu
117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Obec Žíšov
Sídlo:
391 81 Žíšov 73
IČ:
00667331
DIČ:
CZ00667331
ID-DS:
hf4bxd2
tel.:
+420 381 581 202
e-mail:
zisov@volny.cz
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

David Kyml, starosta
tel.: +420 724 354 092, e-mail: zisov.starosta@seznam.cz

Elektronický nástroj – profil zadavatele v NEN: https://nen.nipez.cz/profil/obeczisov
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ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ

Název společnosti:
Česká vodohospodářská s.r.o.
Sídlo:
Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
IČ:
26868393
DIČ:
CZ26868393
ID-DS:
9sr8dss
e-mail:
martina@cztendr.cz
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti:
Ing. Kamil Rucký, jednatel, tel. + 420 702 058 505
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Ing. Martina Gabrielová, tel. +420 602 485 277
Společnost je smluvním zástupcem zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.
3

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v obci Žíšov – Bahenní ulice, včetně
souvisejících inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plyn, ochrana kabelu) a sadových úprav.
Přesné vymezení stavebních prací je obsahem projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, které jsou samostatnými přílohami zadávací dokumentace (dále též „ZD“). Součástí projektové
dokumentace je kompletní rekonstrukce – předmětem plnění jsou pouze stavební práce a dodávky vymezené
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (etapa A, C, B v rozsahu soupisu prací).
Vybraný dodavatel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly a zavazuje se ve spolupráci s objednatelem poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv
dokumenty vztahující se k realizaci projektu.
3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
45000000-7
Stavební práce
45231300-8
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45231220-3
Stavební práce na výstavbě plynovodů
45231000-5
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
45316100-6
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45233160-8
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233000-9
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233226-9
Výstavba příjezdových komunikací.
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 11 730 033,10 Kč bez DPH, tj. 14 193 340,05 Kč včetně DPH 21 %.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích (předpokládaná hodnota
zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu).
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Předpokládaná doba plnění
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení
termín zahájení díla:

ke dni předání a převzetí staveniště (dle podmínek pro poskytnutí dotace musí být
staveniště předáno do 30. 9. 2021)

termín dokončení prací na inženýrských sítích (kanalizace, vodovod, VO, plyn): do 31. 12. 2021
termín dokončení celého díla: do 31. 5. 2022.
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je dále podmíněn zajištěním finančních prostředků v dostatečné
výši od poskytovatele dotace nebo jiných zdrojů určených pro financování díla. V případě, že na akci nebude poskytnuta
finanční podpora od poskytovatele dotace v dostatečné výši nebo nebudou zajištěny finanční prostředky z jiných zdrojů
pro financování díla, nebude předmět zakázky realizován.
5.2 Místo plnění veřejné zakázky
k. ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí
ZUJ 563897 Žíšov, NUTS CZ0317 563897 okres Tábor.
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KVALIFIKACE A ZPŮSOBILOST DODAVATELŮ

Obecná ustanovení k prokázání kvalifikace a způsobilosti dodavatelů:
Základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci prokazuje dodavatel kopiemi příslušných dokladů a
může je nahradit čestným prohlášením podle § 53 odst. 4 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 ZZVZ.
Zadavatel může v průběhu zadávacího řízení požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení elektronických originálů dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy (základní způsobilost bude před podpisem smlouvy
prokázána způsobem podle § 75 odst. 1 ZZVZ). U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel
zjistí v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.
Vyloučení účastníka zadávacího řízení se řídí ustanovením §§ 48 a 122 odst. 7 ZZVZ (upozorňujeme, že v souladu
s ustanovením § 122 písm. a) ZZVZ zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která
má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli
z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení
o vyloučení dodavatele se nepřihlíží).
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace
účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit
a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci (viz § 88 ZZVZ).
Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným
zadavateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši
odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Výše pojistné částky musí být nejméně
10 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.
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Zadavatel bude před podpisem smlouvy u vybraného dodavatele požadovat prokázání splnění základní
způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace v následujícím rozsahu:
6.1

Základní způsobilost a její prokázání podle §§ 74 a 75 ZZVZ

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ prohlášením, tzn., že je
dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (je-li dodavatelem právnická osoba, musí
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce
1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby, musí tuto
podmínku splňovat osoby uvedené výše + vedoucí pobočky závodu),
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá 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) který není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti kterému nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů),
vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. 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) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Vybraný dodavatel prokáže před podpisem smlouvy splnění podmínek základní způsobilosti dle § 75 ZZVZ
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
f) 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) ZZVZ.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v § 74
odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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6.2

Profesní způsobilost a její prokázání podle § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) k § 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je zápis do takovéto
evidence vyžadován jiným právním předpisem (doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky).
b) k § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Doklad o oprávnění k podnikání podle jiných právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci pro Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
c) k § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ: Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: 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 (příp. osvědčení o registraci v příslušném oboru
v případě osob usazených nebo hostujících) pro osobu pověřenou řízením stavby nebo osobu, jejímž
prostřednictvím je odborná způsobilost zabezpečován, pro obor:
- Dopravní stavby a
- Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dříve Vodohospodářské stavby).
6.3

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání podle § 79 ZZVZ
K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ zadavatel požaduje předložit
seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam musí zahrnovat přesnou specifikaci provedených stavebních prací, jejich cenu, dobu a místo provádění
stavebních prací. Seznam musí obsahovat rovněž postavení v dodavatelském systému (hlavní dodavatel,
poddodavatel, člen sdružení, ap.) a podíl prací realizovaných dodavatelem (podíl prací realizovaných
dodavatelem musí odpovídat požadavku zadavatele). Dodavatel k prokázání splnění technické kvalifikace může
použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky
podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.
způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace
Seznam stavebních prací obdobného charakteru bude doložen osvědčením jednotlivých objednatelů, včetně
kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit. Rovnocenným dokladem k prokázání
technické kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace
Dodavatel k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace předloží seznam min. 5 realizovaných stavebních
prací, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem
plnění byla realizace (výstavba, oprava, rekonstrukce) komunikací nebo zpevněných ploch s asfaltovým
povrchem včetně realizace inženýrských sítí s finančním objemem každé stavby min. 10 mil. Kč bez DPH.

6.4

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ každý dodavatel samostatně. Odpovědnost za plnění veřejné zakázky musí nést všichni dodavatelé
podávající společnou žádost o účast / nabídku společně a nerozdílně.
V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu samostatně, je oprávněn
prokázat splnění chybějící části kvalifikace v souladu s ustanovením § 83 ZZVZ jinou osobou. 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.
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Má se za to, že požadavek dle § 83 odst. 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li
však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo
d) vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební
práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Změna poddodavatele (jiné osoby), prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to
pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako
poddodavatel původní.
6.5

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které
byla získána, a to v rozsahu požadovaném v ZD.
6.6

Náležitosti dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
ZZVZ.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6.7

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo v případě využití systému
certifikovaných dodavatelů.

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle §§ 226 až 232 ZZVZ.
Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikace nebo její části předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle §§ 233 až 240 ZZVZ.
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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo, a to včetně podmínek platebních a podmínek
překročení nabídkové ceny. Závazný návrh smlouvy o dílo je samostatnou přílohou této zadávací dokumentace.
Dodavatel do tohoto návrhu doplní své identifikační údaje, nabídkovou cenu a další zadavatelem stanovené údaje.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ve smlouvě jsou místa k doplnění dodavatelem vyznačena žlutou barvou.
Ostatní části smlouvy není dodavatel oprávněn jakkoliv měnit.
8

TECHNICKÉ PODMÍNKY,
NA VARIANTY NABÍDKY

8.1

Stanovení technických podmínek

ZÁSADY

ODPOVĚDNÉHO

ZADÁVÁNÍ

A

POŽADAVKY

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, které jsou součástí této zadávací dokumentace jako samostatné přílohy.
Obsahuje-li soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo kterákoliv jiná část zadávací
dokumentace odkaz na obchodní název nebo specifické označení zboží či služby, zadavatel připouští použití jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 89 odst. 5 ZZVZ).
8.2
Zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací
Zásady environmentální odpovědnosti jsou zapracovány do projektové dokumentace, vymezené postupy provádění
stavebních prací a použitá technologie zohledňuje dopady stavby na životní prostředí a charakter zájmového území.
S ohledem na charakter prováděných prací nebude zadavatel aplikovat žádné další sociálně odpovědné, environmentální
nebo inovativní aspekty ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ.
Vzhledem k rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, její povaze a smyslu, zadavatel v zadávacích podmínkách
nestanovil jiné zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., a to zejména z důvodu zajištění rovného přístupu všech účastníků v zadávacím řízení.
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8.3

Stanovení požadavků na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
9

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM

Součástí nabídky bude v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi a seznam poddodavatelů, kterými účastník prokazoval chybějící část kvalifikace, s uvedením
jednotlivých částí veřejné zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit.
Seznam bude obsahovat název (obchodní jméno) poddodavatele, základní identifikační údaje a přehled věcného a
procentuálního rozsahu plnění, kterým se poddodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Jedná-li se
o poddodavatele, kterým byla prokazována chybějící část kvalifikace, musí být uvedeno věcné plnění, tj. stavební práce
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, nikoli pouze formální závazek, jako např.
poskytnutí reference apod.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli, předloží v nabídce
prohlášení, že celý předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
10

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

10.1. Nabídková cena
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH,
s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.
Dodavatel je povinen doplnit jednotkové ceny do neměnného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, který tvoří samostatnou přílohu k této ZD. Položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb není přípustné
slučovat ani jakkoliv doplňovat. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky, žádná položka nesmí být oceněna nulou
(nesmí mít nulovou hodnotu).
Oceněný soupis prací bude v nabídce dodavatele přiložen v elektronické formě ve shodném formátu, v jakém byl
zadavatelem jako součást zadávací dokumentace poskytnut.
Celková cena díla musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu
smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla, nákladů na opatření podkladů, provozních nákladů, pojištění,
daní a jakýchkoli dalších výdajů spojených s plněním veřejné zakázky. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše
přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny zákonné sazby DPH.
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POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

11.1. Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku
a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v předmětném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka:
- bude předložena v českém jazyce, v elektronické podobě, výhradně prostřednictvím Národního elektronického
nástroje (NEN) na adrese: https://nen.nipez.cz,
- nesmí obsahovat přepisy, opravy a nečitelné znaky, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat doplněný krycí list nabídky,
- bude obsahovat doplněný návrh Smlouvy o dílo,
- bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a splnění kvalifikace,
- bude v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ obsahovat seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi, s uvedením jednotlivých částí veřejné zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit
(viz čl. 9 této zadávací dokumentace).
11.2. Pokyny pro členění nabídky
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
- krycí list nabídky,
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doklady, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a splnění kvalifikace,
návrh smlouvy o dílo,
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
seznam předpokládaných poddodavatelů,
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace
Účastníci zadávacího řízení mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ. Písemná
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena prostřednictvím Národního elektronického nástroje
(NEN) na adrese: https://nen.nipez.cz nebo do datové schránky smluvního zástupce zadavatele ID-DS: 9sr8dss, příp.
jinými prostředky elektronické komunikace dle § 211 ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne a uveřejní v souladu s ustanovením §§ 54 a 98 ZZVZ, a to
prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/obeczisov
u příslušného zadávacího postupu.
Zadavatel může poskytnout vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.
12.2. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude organizována. Místo stavby je volně přístupné bez omezení.
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ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

13.1. Způsob a místo pro podání nabídky
Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Národního
elektronického nástroje (NEN) na adrese: https://nen.nipez.cz.
Účastník zadávacího řízení se musí řídit pravidly pro používání systému NEN, platnými ke dni podání nabídky.
Účastník zadávacího řízení musí zajistit elektronicky podanou nabídku proti neoprávněnému čtení formou šifrování
jejího obsahu, a to certifikátem veřejného klíče poskytnutého zadavatelem, který je uložen v NEN u detailu příslušného
zadávacího postupu v sekci „Zadávací dokumentace“.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá jeho účastník zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce, včetně všech jejich změn a doplnění, které učinil zadavatel v průběhu zadávacího řízení.
Dodavatel podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
13.2. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 8. 2021 v 9:00 hod.
13.3. Další podmínky k předložení nabídky
V případě, že nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci,
nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
13.4. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické
podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je
autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
Otevírání nabídek je vzhledem k jejich elektronickému podání prostřednictvím elektronického nástroje neveřejné.

Strana 9 (celkem 11)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
„Rekonstrukce MK v obci Žíšov, Bahenní ulice“

14

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK, VÝBĚR DODAVATELE

14.1. Kritéria hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude zadavatelem
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy na plnění zakázky a v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí
celková cena stanovená dodavatelem v návrhu smlouvy na plnění zakázky, která musí být identická s cenou uvedenou
v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
14.2. Metoda vyhodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 53, resp. §§ 39, 114 až 122 ZZVZ.
Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.
Aspekty odpovědného zadávání nebyly do hodnocení zahrnuty.
14.3. Výběr dodavatele
Výběr dodavatele bude proveden v souladu s ustanovením § 122 ZZVZ. Pro postup při ukončení zadávacího řízení
se použijí ustanovení § 124 až 127 ZZVZ obdobně.
Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
Zadavatel vybere dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.
Zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po
hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a hodnocení jeho nabídky vždy. Před odesláním oznámení o výběru dodavatele bude rovněž provedeno posouzení
mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 113 ZZVZ. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
bude provedeno s ohledem na všechny známé skutečnosti související s prováděním díla, dále ve vztahu k nabídkovým
cenám ostatních účastníků zadávacího řízení a ve vztahu k předmětu plnění.
V souladu s § 53 odst. 5 je zadavatel oprávněn uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo
oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele, tj. prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN)
na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/obeczisov u příslušného zadávacího postupu.
15

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky v souladu
s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ, a to prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese:
https://nen.nipez.cz (prostřednictvím profilu zadavatele v NEN: https://nen.nipez.cz/profil/obeczisov) nebo datové
schránky zástupce zadavatele, tj. ID-DS: 9sr8dss, příp. jinými prostředky elektronické komunikace dle § 211 ZZVZ.
Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána v elektronické podobě výhradně prostřednictvím Národního
elektronického nástroje (NEN) na adrese: https://nen.nipez.cz.
Veškeré dokumenty, které v zadávacím řízení poskytuje zadavatel účastníkům zadávacího řízení pro jejich doplnění,
musí být při podání nabídky vloženy do systému NEN ve shodném formátu, v jakém byly zadavatelem poskytnuty nebo
ve formátu PDF – Portable Document Format, a to s výjimkou oceněných výkazů výměr, které musí být při podání
nabídky vloženy do systému NEN ve shodném formátu, v jakém byly zadavatelem poskytnuty jako součást zadávací
dokumentace.
Ostatní dokumenty, které účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky, budou uloženy ve formátu PDF –
Portable Document Format.
Účastník zadávacího řízení může při podání nabídky více dokumentů zkomprimovat bez použití hesla do jednoho
souboru ve formátu *.zip.
V případě, že je zadavatelem požadován elektronický originál dokumentu, pak musí tento dokument obsahovat
kvalifikovaný elektronický podpis:
a) autority, která jej vydává (dle § 5 zákona č. 297/2016 Sb.),
b) autority, která dokument konvertuje z listinné do elektronické podoby v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.,
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c)

osoby oprávněné jednat jménem účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání a podepisování
účastníka, které je uvedeno v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní účastník zapsán, nebo
osoby zmocněné k podpisu osobou nebo osobami oprávněnými za účastníka jednat v souladu se způsobem
jednání a podepisování účastníka, které je uvedeno v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní
účastník zapsán (v takovém případě musí být plná moc přiložena k originálu dokumentu).

Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, obsahující datum a čas podpisu a údaje, které
umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby.
Autorizovanou konverzi listinného originálu podle zákona č. 300/2008 Sb. je možné provést souhrnně (jedna ověřovací
doložka k více listinným dokladům).
16

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením § 96 ZZVZ zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci v plném rozsahu, bezúplatně
s neomezeným a přímým dálkovým přístupem prostřednictvím profilu zadavatele v NEN na adrese:
https://nen.nipez.cz/profil/obeczisov
v sekci „Seznam zahájených zadávacích postupů“.
Stejným způsobem bude zadavatel uveřejňovat i vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
17

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.

Projektová dokumentace včetně stavebního povolení.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Krycí list nabídky.
Seznam staveb obdobného charakteru
Obchodní podmínky – Smlouva o dílo.
Seznam uvažovaných poddodavatelů.

V Českých Budějovicích dne 3. 8. 2021

Ing. Kamil
Rucký

Ing. Kamil Rucký
c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26868393, o=Česká
vodohospodářská s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Kamil Rucký, sn=Rucký, givenName=Kamil,
serialNumber=P408586
2021.08.03 15:14:05 +02'00'

jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.

Pozn.:
V souladu s ustanovením § 36 ZZVZ uvádíme identifikaci osob odlišných od zadavatele, které vypracovaly zadávací dokumentaci:
Josef Dubský, IČ: 63873427 a Ing. Vít Semrád, IČ: 72173831 – přílohy č. 17.1 a 17.2.
Česká vodohospodářská s.r.o., IČ: 26868393 – textová část zadávací dokumentace, přílohy č. 17.3 až 17.6.
Bezplatný software Acrobat Reader pro přístup k jednotlivým souborům zadávací dokumentace
ve volně dostupném formátu je dostupný na adrese:
https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat/pdf-reader.html
(akceptace příslušné „Licenční dohody k softwaru společnosti Adobe“ je věcí každého uživatele, za případná porušení licenčních podmínek společnosti Adobe nebere zadavatel žádnou zodpovědnost)
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