ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem:

„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů
mobiliářem III. – obytný nábytek“
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Město Český Krumlov
Sídlo:
Náměstí Svornosti 1/0, 38101, Český Krumlov
IČ:
00245836
DIČ:
CZ00254836
Zastoupený:
Mgr. Daliborem Cardou, starostou

Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Mgr. Ilja Kašík
+420 604 665 171
i.kasik@ikconsult.cz

V souladu s ustanovením § 151 zákona pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci
zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost IK consult s.r.o., sídlem Živného
1254/8, 635 00 Brno, kontaktní adresa: Lipová 906/1, 602 00 Brno, IČ: 27713326, zastoupenou Mgr.
Iljou Kašíkem, jednatelem.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek na
profilu zadavatele:
(http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d).
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1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1.

Specifikace předmětu veřejné zakázky

1.1.1.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby potřebné pro kompletní
provedení vnitřního vybavení souboru historických objektů bývalého kláštera sv. Kláry a
bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v
Českém Krumlově mobiliářem. Tyto objekty jsou nemovitými kulturními památkami
nacházejícími se na území městské památkové rezervace Český Krumlov, zapsané na
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Předmětem plnění veřejné
zakázky jsou dodávky a služby potřebné pro kompletní provedení vnitřního vybavení
obytným nábytkem.

1.1.2.

Předmět plnění veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž
dílem se rozumí veškeré dodávky a služby spočívající ve zhotovení, umístění a uvedení
předmětných dodávek do provozu, popř. jiné práce nezbytné pro řádné dokončení díla.
„Návrh smlouvy o dílo“ tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace (dále také jako „Návrh
smlouvy“). Přílohu č. 1 Návrhu smlouvy tvoří „Oceněný položkový soupis prací a dodávek“,
který je přiložen bez vyplnění. Vyplněn tzn. oceněn bude uchazečem v rámci nabídky.

1.1.3.

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován přílohou č. 7 - „Specifikace vnitřního
vybavení obytným nábytkem“ (tato příloha se sestává z obrazové přílohy, půdorysů, detailů
a nákresů) a přílohou č. 6 – „Návrhem smlouvy o dílo“, zejména pak přílohou č. 1 Návrhu
smlouvy o dílo – „Oceněným položkovým soupisem prací a dodávek“.

1.2.

Místo plnění veřejné zakázky:
- Český Krumlov (kód ZÚJ: 545392), Jihočeský kraj (kód NUTS: CZ031).

1.3.

Termín plnění veřejné zakázky:
- Předpokládané zahájení realizace: září/říjen 2015.
- Předpokládané datum podpisu smlouvy: září/říjen 2015.
- Předpokládané ukončení realizace: do 2 týdnů od podpisu smlouvy.
Termín podpisu smlouvy je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení. Zadavatel si
z uvedeného důvodu vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín podpisu
smlouvy.

1.4.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
- 39100000-3, 39000000-2

1.5.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
- 526.425,- Kč bez DPH.
Zadavatel upozorňuje, že výše uvedenou předpokládanou hodnotu zakázky nebude
z důvodu výše poskytnuté dotace možné překročit.
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2.

INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

2.1.

Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

2.1.1.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z
oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit zadání veřejné zakázky (dále také
„zakázka“) v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona. Zadávací dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele ve smyslu § 44 Zákona a nikoliv konečným souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Zájemce se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale
též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

2.1.2.

Město Český Krumlov je zadavatelem veřejným dle § 2 odst. 2 písm. c) Zákona. Plnění
veřejné zakázky „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů
mobiliářem III. – obytný nábytek“ je součástí realizační fáze projektu „Revitalizace areálu
klášterů Český Krumlov“, registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, který je realizován
v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti Intervence 5.1. Na tuto zakázku
budou poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů Evropské Unie prostřednictvím
Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.

2.1.3.

Součástí zadávací dokumentace jsou rovněž přílohy zadávací dokumentace vyjmenované
níže v bodu 7. Tyto přílohy tvoří vzory formulářů, Návrh smlouvy o dílo a Specifikace
vnitřního vybavení obytným nábytkem.

2.1.4.

V případě, že zadávací dokumentace v kterékoliv části obsahuje požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o
názorné vymezení požadovaného standardu; zadavatel netrvá na použití takových výrobků
a umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2.1.5.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací řízení může být ve smyslu § 84 odst. 2 písm.
e) zákona zrušeno v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci IOP. Zadavatel si
dále vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky veřejné zakázky.

2.1.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo nehradit uchazečům náklady spojené s účastí uchazeče
v zadávacím řízení veřejné zakázky, a to ani v případě, že veřejná zakázka bude zrušena.
Podané nabídky ani kvalifikační dokumenty se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli
jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. V souvislosti s výše vyhrazeným
právem a v souladu s úpravou § 84 zákona nevzniká uchazeči, který předložil nabídku
v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, vůči zadavateli jakékoliv právo na náhradu
nákladů, které by mu mohlo v případě zrušení zadávacího řízení nebo neuzavření smlouvy
eventuálně vzniknout.

2.1.7.

Podáním nabídky uchazeč potvrzuje svůj souhlas s podmínkami zadávací dokumentace a
zavazuje se v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, ke zhotovení vč.
umístění a případné montáže předmětu zakázky. Uchazeči nesou výhradní zodpovědnost za
svůj postup v souladu se zadávací dokumentací a za získání spolehlivých informací ohledně
veškerých podmínek a povinností, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit hodnotu či
povahu nabídky nebo provádění zakázky. Nebudou akceptovány žádné požadavky na
změnu částky uvedené v nabídce z důvodu chyb nebo opomenutí výše uvedených
povinností na straně uchazeče.

2.2.

Zadávací lhůta
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2.2.1.

2.3.

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací
lhůta byla v souladu s § 43 zákona stanovena na 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může
zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
Prohlídka místa plnění, dodatečné informace k zadávacím podmínkám

2.3.1.

Zadavatel dle § 49 odst. 5 zákona umožní všem uchazečům prohlídku místa plnění.
Prohlídky místa plnění se uskuteční v těchto dnech: každé pondělí, středu a pátek, vždy
kdykoliv od 10:00 do 13:00 hod., a to od začátku běhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději
však 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Sraz uchazečů je vždy na adrese
zadavatele. Z důvodu probíhajících stavebních prací v místě budoucího plnění je nutné, aby
se uchazeči vždy nahlásili u Ing. Kateřiny Slavíkové, stavební manažerky na emailu
katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz. Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou jakékoliv
dotazy na dodatečné informace k zadávacím podmínkám, budou uchazeči zodpovězeny
postupem dle bodu 2.3.2. Z prohlídky místa plnění bude zadavatelem pořizován písemný
záznam.

2.3.2.

Uchazeč je dle § 49 zákona oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných
informací musí být doručena v písemné podobě v českém jazyce na adresu: IK consult s.r.o.,
Lipová 906/1, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu i.kasik@ikconsult.cz, a to nejpozději
6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné
informace k zadávacím podmínkám do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
uchazeče.

2.3.3.

Zadavatel může dle § 49 odst. 4 zákona poskytnout uchazečům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

2.3.4.

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace (tedy na profilu
zadavatele:http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f81bd3c25381d).

2.4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

2.4.1.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 9. 2015 v 10:00 hod.

2.4.2.

Nabídky je možné podávat osobně v podatelně Městského úřadu v Českém Krumlově, na
adrese zadavatele Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov v pracovní dny a to v pondělí a ve
středu v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 17:00, v úterý a ve čtvrtek v době od 7:30 do
11:00 a od 12:00 do 15:30 a v pátek v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 13:00. Uchazeči
mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou nebo jinou obdobnou službou na výše
uvedenou adresu.
Nabídky musí být doručeny Městskému úřadu v Českém Krumlově, Kaplická 439, 381 01
Český Krumlov do skončení lhůty pro podávání nabídek, tj. dne 22. 9. 2015 nejpozději do
10:00 hodin.

2.4.3.

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou
odpovědnost. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným
přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o
předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem,
datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
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Nabídka, která bude doručena po skončení lhůty pro podání nabídek, se pohlíží, jako by
nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání
nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. Rovněž o této skutečnosti vyrozumí
zadavatel bezodkladně uchazeče.
2.5.

Otevírání obálek

2.5.1.

Otevírání obálek se uskuteční dne 22. 9. 2015 v 10:00 hod. v prostorách Městského úřadu
v Českém Krumlově, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov v místnosti č. 307 (velká zasedací
místnost, 3. patro).

2.5.2.

Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny
ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho uchazeče. Otevírání
obálek se dále účastní členové hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek, pokud
je ustanovena), zástupce poskytovatele dotace a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

2.6.

Požadavky na nabídku

2.6.1.
-

-

-

Uchazeči budou strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
Krycí list nabídky (dle vzoru, uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace),
Plná moc – pokud jedná za uchazeče zmocněnec na základě plné moci – v originále nebo v
úředně ověřené kopii,
Čestné prohlášení o subdodavatelích (vzor uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace),
Doklady k prokázání splnění kvalifikace dle požadavků v zadávací dokumentaci (vzor
čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku uveden
v příloze č. 3 zadávací dokumentace, vzor seznamu významných dodávek uveden v příloze č.
4 zadávací dokumentace),
Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona (vzor uveden v příloze č. 5 zadávací
dokumentace),
Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče bude
předložen vč. vyplněných příloh č. 1, 2, 3, a 4 (Oceněného položkového soupisu prací a
dodávek, Seznamu subdodavatelů, Seznamu oprávněných osob a Seznamu zařízení a
výrobků s kratší dobou životnosti než 48 měsíců). Doplnit znění Návrhu smlouvy smí
uchazeč pouze na místech vyznačených pro doplnění.
Ostatní údaje, které tvoří nabídku – zde může uchazeč uvést další nepovinné materiály, jako
např. dopisy, reference subdodavatelů, obrazovou dokumentaci, apod.

2.6.2.

Uchazeči budou podávat nabídky v uzavřených obálkách označených názvem veřejné
zakázky, na kterou je nabídka podána, tedy nápisem: „Revitalizace areálu klášterů Český
Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem III. – obytný nábytek“ a nápisem:
„Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat
oznámení dle § 71 odst. 6 zákona. Nabídka bude předložena v tištěné podobě v českém
jazyce ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x kopie). Kopie nabídky musí být úplnou kopií
originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.

2.6.3.

V rámci vyplňování přílohy č. 1 Návrhu smlouvy (Oceněný položkový soupis prací a
dodávek) zadavatel doporučuje uchazečům vyplnit zadavatelem předložený sešit v daném
formátu Excel. Zadavatel uchazečům nedoporučuje jakékoli změny ve formátu tohoto
sešitu. Dále doporučený software ke zpracování je plná verze programu Excel v jakékoli
úrovni vyšší než 1993-2007. Zadavatel nedoporučuje zpracování ve formátu 1993-2007. Za
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správnost uchazečem předloženého Oceněného položkového soupisu prací a dodávek je
odpovědný uchazeč.
2.6.4.

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy a aby byla předložena v jednom vyhotovení na technickém nosiči.

2.6.5.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba
postupovat dle § 58 zákona.

2.6.6.

Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat
subdodavateli/ům a uvést identifikační údaje každého takového subdodavatele (dle přílohy
Čestné prohlášení o subdodavatelích). Subdodavatele, které uchazeč uvede v prohlášení dle
tohoto bodu zadávací dokumentace, zaznamená rovněž povinně v příloze č. 2 Návrhu
smlouvy. Případná změna subdodavatele uvedeného v prohlášení a příloze č. 2 návrhu
smlouvy v průběhu realizace musí být odsouhlasena zadavatelem.

2.6.7.

Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky.

2.6.8.

Součástí nabídky musí být rovněž následující doklady dle § 68 odst. 3 zákona:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
K tomuto účelu mohou uchazeči použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou zadávací
dokumentace.

2.7.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

2.7.1.

Uchazeč 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.

2.7.2.

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí celková cena za provedení
předmětu zakázky dle bodu 1. této zadávací dokumentace bez daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a musí obsahovat
ocenění všech položek nutných k řádnému plnění zakázky v členění dle Oceněného
položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 Návrhu smlouvy o dílo.
Ocenění shora v tomto bodu citovaného položkového soupisu prací a dodávek provede
uchazeč. Uchazeči nejsou oprávněni vynechat ocenění některé položky v tomto položkovém
soupisu prací a dodávek.

2.7.3.

Nabídkové ceny budou uvedeny v CZK v následujícím členění:
- Nabídková cena celkem bez DPH.
- Samostatně DPH (ve výši odpovídající sazbě stanovené příslušným právním předpisem v
den podání nabídky).
- Nabídková cena celkem včetně DPH.
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Nabídková cena bude v tomto členění uvedena v Krycím listu nabídky a v Návrhu smlouvy o
dílo. V případě rozdílů v ceně uvedené v Krycím listu nabídky a v Návrhu smlouvy o dílo je
rozhodná cena uvedená v Návrhu smlouvy o dílo.
2.7.4.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Nabídková cena
musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v
této zadávací dokumentaci.

2.7.5.

Zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští, vyjma změny sazeb daně z přidané
hodnoty. V případě, že uchazeč nabídkovou cenu překročí, bude nabídka z hodnocení
vyřazena a uchazeč bude vyloučen.
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3.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

3.1.

Základní kvalifikační předpoklady

3.1.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle
§ 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona.

3.1.2.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
písm. a) až d) zákona. Dodavatel prokáže:

3.2.

-

splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b)
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů,

-

splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f)
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
předložením čestného prohlášení,

-

splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h)
předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce,

-

splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. c), d), e),
g), i), j), k) předložením čestného prohlášení.

Profesní kvalifikační předpoklady

3.2.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů
dodavatele dle § 54 písm. a) a b) zákona.

3.2.2.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

3.2.3.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti odpovídající předmětu
veřejné zakázky, případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění
vyplývá.

3.3. Technické kvalifikační předpoklady
3.3.1.
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle
ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznamem dvou významných dodávek obdobného
charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Tyto zakázky obdobného
charakteru budou v min. rozsahu v součtu alespoň 150.000,- Kč bez DPH, přičemž
minimálně jedna z těchto zakázek bude v hodnotě alespoň 50.000,- Kč bez DPH. Za zakázku
obdobného charakteru je považována zakázka na dodávky a služby potřebné pro provedení
vnitřního vybavení obytným nábytkem. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
3.4.

Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti
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3.4.1.

3.5.

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.
Obecné informace k prokazování splnění kvalifikace

3.5.1.

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující
kvalifikaci v kopii.

3.5.2.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

3.5.3.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v
takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit
- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1) písm. j) a
profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) subdodavatelem a
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle §
54 písm. a) zákona.

3.5.4.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu
dle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí
prokázat všichni dodavatelé společně.

3.5.5.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem dle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se
dle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění
takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem
trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

3.5.6.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2.,
- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného

9/13

zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné
zakázky.
3.5.7.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

3.5.8.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni
lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v
něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
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4.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to
formou textu Návrhu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jehož nedílnou součástí jsou
uvedené podmínky. Závazný text Návrhu smlouvy je přílohou této textové části zadávací
dokumentace. Uchazeč vyplní v textu Návrhu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění (jsou
označeny modře), a tentýž Návrh smlouvy použije jako součást nabídky. Uchazeč Návrh
smlouvy předloží vč. vyplněného Oceněného položkového soupisu prací a dodávek (příloha č. 1
Návrhu smlouvy o dílo), dále vyplněných příloh č. 2, 3 a 4 (Seznam subdodavatelů, Seznam
oprávněných osob a Seznam zařízení a výrobků s kratší dobou životnosti než 48 měsíců).
Návrh smlouvy bude podepsán (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou
jednat jménem/za uchazeče. Nepodepsaný Návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve
smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný Návrh
smlouvy nebo bude obsah Návrhu smlouvy pozměněn mimo místa určená k vyplnění, bude ze
soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. Uchazeč je
povinen podat jediný Návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

4.2.

V případě nesrovnalostí mezi textem nabídky a Návrhem smlouvy budou určující údaje
uvedené v Návrhu smlouvy.
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5.

HODNOCENÍ NABÍDEK

5.1.

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b)
zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena uvedená v Návrhu
smlouvy o dílo.

5.2.

Pro posouzení a hodnocení nabídky je vždy rozhodující tištěná forma originálu nabídky.

5.3.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení,
další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika různých hodnot údajů, které jsou
předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení.

5.4.

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné
zakázky stanovená dle této zadávací dokumentace. Nabídky budou seřazeny podle absolutní
výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější
nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě, že dojde
k rovnosti nabídkových cen, rozhodne zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky losem (k účasti
při losování budou uchazeči pozváni).

5.5.

Odůvodnění volby hodnotícího kritéria Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Zvolené hodnotící kritérium odpovídá charakteru poptávané komodity, kdy při splnění
požadovaných parametrů je určující pouze cena. Celková nabídková cena v Kč bez DPH má
jednoznačný ekonomický přínos pro zadavatele, čím nižší výsledná cena bude, tím nižší
prostředky bude zadavatel muset vynaložit na vlastní spolufinancování. Váha kritéria je
stanovena s ohledem na uvedený ekonomický přínos pro zadavatele, navíc i na povinnosti
vyplývající z pravidel poskytovatele dotace.

5.6.

Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatelem pověřená hodnotící komise (dále
„komise“). Komise po provedení procesu otevření obálek, zahájí posouzení a hodnocení
nabídek. Komise nejdříve posoudí nabídky z hlediska splnění formálních a věcných požadavků
zadavatele. Po posouzení nabídek komise provede hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria.
Po provedení hodnocení zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky na základě
výsledku hodnocení. O posouzení a hodnocení komise pořídí zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek („zpráva“). S vybraným uchazečem bude podepsána Smlouva o dílo v souladu
s Návrhem smlouvy uvedeným v nabídce vybraného uchazeče.

5.7.

Hodnotící komise bude zadavatelem pověřena též posuzovat kvalifikaci dle § 59 odst. 3 zákona.

5.8.

Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude následně
zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení, včetně zdůvodnění,
zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

5.9.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené v nabídce. Zadavatel vyloučí ze
zadávacího řízení uchazeče, který ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.

5.10. Každý uchazeč smí podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto
zadávacím řízení, nesmí být zároveň subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě nedodržení těchto podmínek,
zadavatel všechny nabídky, podané takovým dodavatelem vyřadí.
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6.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 3.3.1 této
zadávací dokumentace
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění požadavků na obsah nabídky dle § 68 odst. 3 zákona
Příloha č. 6: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 7: Specifikace vnitřního vybavení obytným nábytkem

V Českém Krumlově, dne 4. 8. 2015

…………………………………………………
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

13/13

