MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen
"zákon")

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce v otevřeném řízení
podle § 27 zákona

Název zakázky:
"Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve
městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá"

Číslo zakázky: VZCK 0061/2014

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v režimu otevřeného řízení zveřejněného podle
zákona.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před
podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené
v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované
informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení.
Zadávaná veřejná zakázka je realizována v rámci akce "Rekonstrukce místních komunikací
a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá".
Zadávací řízení je zadáváno podle ust. § 17 písm. m) zákona jako veřejná zakázka na stavební práce
označená jako "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český
Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá " (dále také „zadávací řízení“) za účelem jejího zadání podle ust.
§ 17 písm. k) zákona s předpokládaným plněním v době od března do září 2015.
Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném podlimitním
řízení.
Dodavatelem se v Zadávací dokumentaci v souladu se zákonem rozumí právnická nebo fyzická osoba,
která provádí práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky
nebo zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou podle ust. § 26 Zákona č. 91/2012 Sb., o
mezinárodním právu soukromém, ve znění pozd. předpisů.
Pod pojmem „Doklady o kvalifikaci“ se rozumí soubor dokumentů vyžadovaných zákonem dle Části druhé
Hlavy V zákona a zadávacími podmínkami pro tuto veřejnou zakázku, kterými dodavatel prokazuje
splnění svých kvalifikačních předpokladů pro všechny části veřejné zakázky.
Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být zadavateli vrácena.
Dodavatel smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky (včetně Dokladů o
kvalifikaci) pro toto zadávací řízení.
Zadávaná veřejná zakázka je zakázkou podlimitní podle ust. § 12 odst. 2 zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako celková výše peněžitého závazku zadavatele
za předmět veřejné zakázky. Smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavřena na předmět veřejné
zakázky.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
CZ00245836
801-Obec nebo městská část hlavního města
Prahy
Mgr. Dalibor Carda, starosta města

Kontaktní osoby zadavatele:
ve věcech technických:
Ing. Hynek Pazderka
tel. 380 766 717, mobil 727 001 687, e-mail: hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz
p. Karel Jirovec
tel. 380 766 710, mobil 724 068 997, email: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz
ve věcech organizačních:
Ing. Petr Pešek
tel. 380 766 700, mobil 773 743 947, e-mail: petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

p. Jolana Benešová
tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
Adresa profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d.

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
1.1.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí místních komunikací a
vybraných inženýrských sítí ve městě Českém Krumlově v ul. Nové Domovy a části ul. Příkrá.

1.2.

Podrobněji je dílo specifikováno projektovou dokumentací zpracovanou pro část komunikace
společností AP2projekt, s.r.o. a průvodní a souhrnnou technickou zprávou k této dokumentaci, pro
část kanalizace a vodovod projektovou dokumentací "Český Krumlov, Nové domovy Rekonstrukce
kanalizace a vodovodu" zpracovanou projekční kanceláří Videall Projekt - Jiří Sváček a průvodní a
souhrnnou technickou zprávou k této dokumentaci a pro část veřejného osvětlení projektovou
dokumentací zpracovanou p. Václavem Pártlem a průvodní a souhrnnou technickou zprávou k této
dokumentaci. Podmínky pro zhotovení díla jsou dále uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. Všechny
tyto podklady jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

1.3.

Závaznost výkazu výměr
Výkaz výměr pro jednotlivé stavební objekty je závaznou částí pro zpracování nabídkové ceny.
Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad těchto přehledů s textovou a výkresovou částí
projektových dokumentací a s dalšími poskytnutými podklady. Případné rozpory je možné si
vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek vyžádáním dodatečných informací dle zákona.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV kódy:

45000000 - 7
45213316 - 1
45231300 - 8
45232400 - 6
45233100 - 0
45233160 - 8
45316100 - 6

Stavební práce
Stavební úpravy chodníků
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Stavební práce na výstavbě kanalizace
Stavební úpravy komunikace
Chodníky a jiné zpevněné plochy
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

3. Přepokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 14.519 tis. Kč bez DPH.

4. Druh veřejné zakázky
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení.

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky
5.1.

Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech:
Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště;
předpokládané zahájení stavebních prací: březen 2015.
Doba realizace: 26 až 29 týdnů.
Pokud by realizace akce byla přerušena z důvodu nevhodných klimatických podmínek
znemožňujících provádění prací, nebude tato nezbytně nutná doba přerušení prací započítávána
do lhůty realizace. Vše musí být řádným způsobem zaznamenáno ve stavebním deníku.
Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.2.

Uchazeč jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky.
Minimální podrobnost harmonogramu jsou týdny.

5.3.

Místo plnění: Český Krumlov, ul. Nové Domovy, Příkrá, pozemky p.č. 324/13, 324/14, 324/28,
324/36, 324/39, 324/42, 324/43, 324/44, 324/45, 324/48, 488/1, 488/3, 1305/1, 1320/1, 1608, vše k.
ú. Český Krumlov.

6. Kvalifikace dodavatelů
6.1.

Splnění kvalifikace
V souladu se zákonem je prokázání splnění kvalifikace předpokladem posouzení a hodnocení
nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Zadavatel bude posuzovat a hodnotit pouze nabídky podané
uchazeči, kteří prokázali splnění kvalifikace.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených § 53 Zákona;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci;
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci.
Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými
zadavatelem v zadávací dokumentaci. Podrobnější specifikace dokladů je uvedena dále.
Uchazeč, kterému byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů (§ 139 zákona),
může prokázat splnění kvalifikace předložením platného certifikátu (§ 140 zákona) a tím prokázat
kvalifikaci podle § 134 zákona.
Ve smyslu § 51 odst. 4 zákona, pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém
případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
b) 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 podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) zákona.
Uchazeč nebo zájemce může doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
a 2 zákona a profesních předpokladů v rozsahu dle § 54 písm. a) až d) zákona výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle §§ 125 a násl. zákona. Výpis, kterým má být prokázáno
splnění kvalifikace, nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců. Tento výpis prokazuje splnění
kvalifikace podle § 127 zákona. Dále může uchazeč nebo zájemce prokázat splnění kvalifikačních
předpokladů certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů podle §§ 133 a
násl. zákona v rozsahu v něm uvedeném a tím prokázat kvalifikaci podle § 134 zákona.
Ve smyslu § 51 odst. 5 zákona v případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika
dodavateli společně a za tímto účelem hodlají dodavatelé podat společnou nabídku, musí každý
z dodavatelů prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a)
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.
Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí
prokázat všichni dodavatelé společně. Další povinností dodavatelů, kteří podávají nabídku
společně, je předložit v nabídce veřejnému zadavateli smlouvu, ve které je obsažen závazek
specifikovaný v § 51 odst. 6 zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.
Dle § 51 odst. 7 zákona, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud
se podle 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 zadavatel v zadávacích podmínkách nebo 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.
V souladu s § 62 odst. 2 zákona u podlimitním veřejné zakázky se splnění kvalifikačních
předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč v čestném
prohlášení také uvede, zda bude daný kvalifikační předpoklad splňovat sám nebo prostřednictvím
subdodavatele.
6.2.

Základní kvalifikační předpoklady (dle § 53 zákona)
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v rozsahu § 53 odst. 1 zákona
způsobem stanoveným v § 62 odst. 2 zákona, tedy čestným prohlášením. Uchazeč může pro
prokázání kvalifikačních předpokladů použít čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace.
V případě, že uchazečem je právnická osoba, musí kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1, písm.
a) a b) zákona splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 53 odst. 1 písm. a) až
k) zákona. Pro účely této podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení je dostačující prokázání
kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace
(dle ust. § 53 odst. 3 zákona). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

6.3.

Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)
Profesní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 54 písm. a) a b)
zákona.
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením těchto
dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, přičemž listina bude doložena
v prosté kopii (§ 54 písm. a) zákona),
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, přičemž listina bude doložena v prosté kopii (§ 54, písm. b) zákona) pro předmět
podnikání "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování",
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, a to buď podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona ČNR
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd. předpisů, nebo podle
§ 5 odst. 3 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd.
předpisů, pro obor Dopravní stavby a obor Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství (IV00, SV0x, TV0x), vydaný osobě/osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel
zabezpečuje odbornou způsobilost dle 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.
Pokud je osoba, prostřednictvím které prokazuje uchazeč odbornou způsobilost zaměstnancem
uchazeče, předloží uchazeč o této skutečnosti čestné prohlášení. Uchazeč může splnění
osvědčení o autorizaci prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o
budoucí spolupráci (bude doloženo v prosté kopii).

6.4.

Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením
seznamu minimálně 3 dodávek stejného nebo obdobného typu jako je předmět zakázky,
realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech (dokončení díla nejdříve v lednu 2010) s
uvedením popisu prováděných prací, jejich finančním rozsahem, dobou plnění a označením
investora (objednatele) těchto prací; uchazeč současně doloží osvědčení nebo čestná prohlášení –
(§ 56 odst. 1 písm. a) zákona).
Dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud v seznamu dodávek uvede a příslušně
doloží zakázky prokazující splnění stejného nebo obdobného předmětu veřejné zakázky
(rekonstrukce inž. sítí a komunikací v zastavěném území apod.), na jejichž realizaci se uchazeč
podílel jako dodavatel nebo subdodavatel v letech 2010 až 2014. Uchazeč musí v seznamu
dodávek uvést
- minimálně 1 významná zakázka s investičními náklady na jednotlivé stavbě ve výši minimálně
7 mil. Kč bez DPH,
- minimálně 1 zakázku s investičními náklady na jednotlivé stavbě ve výši minimálně 3,5 mil.
Kč bez DPH.
Každá položka seznamu významných dodávek bude doložena osvědčením objednatele/investora
nebo čestným prohlášením, přičemž tyto doklady musí obsahovat nejméně tyto údaje: označení
objednatele/investora (název/jméno, příjmení, sídlo/bydliště/místo podnikání, IČ), místo provádění
stavebních prací, jejich rozsah, doba plnění, celková cena prací a kontaktní údaje na objednatele
(kontaktní osoba, tel/fax, email apod.).
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost údajů, které budou dodavatelem předloženy v
čestných prohlášeních. Podle § 59 odst. 4 zákona může zadavatel požadovat po dodavateli, aby
písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či
doklady prokazující splnění kvalifikace.
Uchazeč dle ust. § 56 odst. 3 písm. e) zákona doloží přehled průměrného ročního počtu
zaměstnanců či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky vždy k posl. dni
kalend. roku.

6.5.

Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující splnění
kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče, se kterým má být
uzavřena smlouva, originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90-ti kalendářních dnů.
Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v § 50 a násl. zákona.

6.6.

Doklady o kvalifikaci
Prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů podávajících nabídku společně, musí být prokázáno splnění
kvalifikace pro každého dodavatele minimálně v rozsahu prokazujícím splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona. Splnění části kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst.
1 písm. b) až d) zákona prokazují dodavatelé podávající nabídku společně.
Podle § 57 odst. 1 zákona stanovuje zadavatel, že doklady prokazující splnění kvalifikace
předkládá dodavatel v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, výpis z obchodního rejstříku (§
54 písm. a) zákona) a doklad o oprávnění k podnikání (§ 54 písm. b) zákona) nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.
6.6.1 Forma Dokladů o kvalifikaci
Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat Doklady o kvalifikaci podle níže uvedených doporučení,
přičemž dodavatel může využít vzory dokladů předané v přílohách zadávací dokumentace.
Důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení nebude, pokud dodavatel po formální
stránce nezpracuje Doklady o kvalifikaci tak, jak doporučuje zadavatel nebo je nepodá v
požadovaném počtu vyhotovení (v případě listinného vyhotovení).
Zadavatel doporučuje, aby v případě listinného vyhotovení Dokladů o kvalifikaci všechny listy
Dokladů o kvalifikaci byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou
vzestupně od čísla 1.

6.6.2 Obsah a členění Dokladů o kvalifikaci
Zadavatel doporučuje, aby Doklady o kvalifikaci byly členěny do oddílů, řazených v posloupnosti za
sebou. Jednotlivé oddíly doporučuje zadavatel oddělit dělicími listy barevně odlišnými od ostatních
listů složky.
Doklady o kvalifikaci doporučuje zadavatel členit následujícím způsobem:
oddíl 1 - Formulář „Krycí list nabídky“ a formulář „Čestné prohlášení“
Nevyhoví-li dodavatel doporučení zadavatele a nezařadí-li do oddílu 1 Dokladů o kvalifikaci Čestné
prohlášení podle vzoru formuláře Čestné prohlášení (příloha č. 2 zadávací dokumentace), zařadí
dodavatel do oddílu 2 své čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podle § 53 odst. 3 písm.
b) zákona a své čestné prohlášení podle § 53 odst. 3 písm. d) zákona a do oddílu 4 Dokladů o
kvalifikaci v oblasti předmětu plnění dané veřejné zakázky.
oddíl 2 - Základní kvalifikační předpoklady
- výpis/-y z evidence Rejstříků trestů - § 53 odst. 3 písm. a) zákona,
- potvrzení finančního úřadu - § 53 odst. 3 písm. b) zákona,
- potvrzení příslušných orgánů a institucí - § 53 odst. 3 písm. c) zákona,
- čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani podle § 53 odst. 3 písm. b) zákona a
čestné prohlášení dodavatele podle § 53 odst. 3 písm. d) zákona (pouze v případě, nejsou-li
obsažena v Čestném prohlášení zařazeném do oddílu 1 Dokladů o kvalifikaci).
oddíl 3 - Profesní kvalifikační předpoklady
- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - § 54 písm. a) zákona,
- doklad o oprávnění k podnikání, licence - § 54 písm. b) zákona,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost - § 54 písm. d) zákona.
oddíl 4 - Technické kvalifikační předpoklady
- seznam dodávek vč. významných spolu s osvědčením nebo čestným prohlášením - § 56 odst. 1
písm. a) zákona.
- přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců či jiných osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky vždy k posl. dni kalend. roku
Jsou-li Doklady o kvalifikaci předkládány pro případ nabídky podávané několika dodavateli
společně, doporučuje se doklady v jednotlivých oddílech Dokladů o kvalifikaci seřadit dle
jednotlivých dodavatelů společné nabídky.
Zadavatel doporučuje použít vzory formulářů předepsaných v příloze Zadávací dokumentace, které
dodavatel dle potřeby vyplní.
6.7.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v §
58 zákona, musí být z účasti v zadávacím řízení zadavatelem vyloučeni v souladu se zákonem.

7. Prohlídka místa plnění
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje. Místo je veřejně přístupné. Případné informace k
předmětu veřejné zakázky je možné si vyžádat u kontaktních osob zadavatele pro věci technické.

8. Dodatečné informace
Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči v souladu s ust. § 49 odst. 1 zákona všem kontaktním
osobám zadavatele pro věci organizační, kterými jsou:
Ing. Petr Pešek, tel. 380 766 700, mobil 773 743 947, e-mail: petr.pesek@mu.ckrumlov.cz, a p. Jolana
Benešová, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
Žádost o dodatečné informace doručí uchazeči písemně (poštou nebo e-mailem) všem kontaktním
osobám zadavatele pro věci organizační.
Případné dodatečné informace budou zveřejněny, stejně jako celá výzva se zadávací dokumentací a
přílohami,
na
profilu
zadavatele
na
internetové
adrese
http://www.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d a na webu zadavatele http://obcan.ckrumlov.info v
sekci Veřejné zakázky, výběrová řízení - písemné.

9. Návrh smlouvy o dílo, včetně platebních podmínek a podmínek, za nichž je
možno překročit výši nabídkové ceny
9.1.

Návrh smlouvy o dílo vymezující budoucí rámec smluvního vztahu je nedílnou součástí této
zadávací dokumentace (viz příloha č. 4). Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný, uchazeč není
oprávněn v návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení mimo označených částí.
Uchazeč je povinen předložit v nabídce podepsaný návrh smlouvy o dílo jež je přílohou zadávací
dokumentace, se všemi dodatky, vypracovaný ve smyslu §§ 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, s tím, že Všeobecné obchodní podmínky města Český
Krumlov (dále jen „VOP“), jež jsou přílohou č. 2 návrhu smlouvy o dílo nemusí být přiloženy, ale
uchazeč podpisem návrhu smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a souhlasí s
jejich zněním.

9.2.

Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo chybějící údaje (identifikační a kontaktní údaje
v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu smlouvy o dílo
k doplnění jsou označeny), především pak nabídkovou cenu v požadovaném členění.

9.3.

Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost
zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu
smlouvy o dílo, jakož i vložením ustanovení ve smyslu § 51 odst. 6 zákona.

9.4.

Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná moc pak
musí být součástí nabídky v prosté kopii. Pokud návrh smlouvy o dílo nebude řádně podepsán,
bude nabídka považována za neúplnou.

9.5.

Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě faktur – daňových dokladů (dále jen "faktura")
a odsouhlasených a potvrzených soupisů provedených prací. Faktury budou uchazečem
vystavovány vždy po skončení kalendářního měsíce.
Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářní den ode dne jejího doručení zadavateli.
Cena díla je splatná po řádném a včasném splnění díla na účet zhotovitele uvedený ve faktuře,
pokud se smluvní strany dodatkem ke smlouvě o dílo nedohodnou jinak. Nebude-li faktura splňovat
veškeré požadované náležitosti nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve
lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či
doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli dle předcházející věty se dnem jejího doručení
zhotoviteli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy
byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů
doručena objednateli.
Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
Na část plnění bude zadavatel aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je v
takovém případě povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů včetně uvedení kódu plnění podle
Klasifikace produkce CZ-CPA.
Zhotovitel předloží objednateli do patnácti kalendářních dnů od předání a převzetí dokončeného
díla bez vad a nedodělků bankovní záruku ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, která bude
sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční době (např. odstraňování
skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu záruční lhůty. Bližší podmínky
uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Přesnou specifikaci náležitostí faktur, platebních podmínek včetně plateb zádržného, poskytnutí
bankovní záruky ze strany zhotovitele a dalších obsahuje článek č. 7 návrhu Smlouvy o dílo, která
je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

9.6.

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny v článku č. 6 návrhu
Smlouvy o dílo.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
10.1. Uchazečem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady
spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění

díla. Nabídkovou cenou je dodavatel vázán po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou
cenu je možno překročit pouze z důvodu uvedených v návrhu smlouvy o dílo (např. v případě
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů, s dopadem na
nabídkovou cenu, v případě vzniku víceprací aj.). O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít
dodatek ke smlouvě.
10.2. Součástí nabídkové ceny budou i ostatní nespecifikované položky, jako jsou např. náklady na
zařízení staveniště, na zabezpečení staveniště, na vyklizení objektu před zahájením prací apod.
10.3. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací, a to oceněním prací a
dodávek v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní
přiložené soupisy prací s výkazem výměr v členění položkového rozpočtu (dále jen "výkazy výměr")
jednotlivých funkčních částí, které jsou součástí zadávací dokumentace tak, že doplní jednotkovou
cenu u každé položky. Změny v zadaném množství prací, vytváření agregací z uvedených
položek nebo připisování dalších položek uchazečem je nepřípustné. Takto provedené
změny v soupisu prací znemožní objektivní vyhodnocení všech nabídek, a proto jsou
důvodem pro vyřazení uchazeče ze zadávacího řízení. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem
výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz
výměr.
Zjistí-li uchazeč nedostatky ve výkazu výměr oproti projektové dokumentaci, je oprávněn zaslat
zadavateli dotaz se žádostí o jeho vyjádření.
10.4. Uchazeč doloží nabídkovou cenu doplněnými výkazy výměr v listinné a elektronické podobě ve
formátu .xls, které budou obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků a dodávek
uvedených ve výkazech výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč
ho nesmí žádným způsobem měnit ani upravovat. Uchazečem oceněné výkazy výměr budou
zpracovány tak, aby se mohly stát přílohou smlouvy o dílo.
10.5. Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do
jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém výkazu výměr. Jiná forma slevy
z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.
10.6. Nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v české měně. Nabídková cena bude zpracována
a členěna dle výkazů výměr jednotlivých funkčních částí, celková nabídková cena je dána součtem
cen jednotlivých funkčních celků.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré práce, dodávky a související služby nezbytné pro kvalitní
zhotovení díla vymezeného zadávací dokumentací, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění
díla. Uchazečem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady
spojené s plněním díla dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace včetně příloh.
Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a uchazeč je vázán nabídkovou cenou po celou
dobu plnění veřejné zakázky. Pokud dodavatel předpokládá vedlejší a ostatní náklady na
provedení dodávek vč. stavebních prací v souladu s ust. § 8, § 9 a § 10 vyhlášky č. 230/2012 Sb.,
kterous e stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (prováděcí právní předpis zákona),
je povinen tyto předpokládané vedlejší a ostatní náklady řádně vyčíslit a přiložit k nabídce na
samostatném listě. Současně je dodavatel povinen vyčíslené vedlejší a ostatní náklady zahrnout do
celkové nabídkové ceny.
10.7. Nabídková cena v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH bude uvedena na Krycím
listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a doplněna do návrhu smlouvy o dílo. V případě
neuvedení nabídkové ceny na Krycím listu nebo rozdílu údajů uvedených na Krycím listu a v
návrhu smlouvě o dílo, považuje zadavatel za rozhodující nabídkovou cenu uvedenou v návrhu
smlouvy o dílo.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky
Náležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje § 68 odst. 2 zákona.
Z důvodu přehlednosti zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna do samostatných částí,
řazených v nabídce za sebou (jedno, zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze)
a označených shodně s následujícími pokyny:

ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1. Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (příloha č. 1 zadávací dokumentace) opatřený
podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
2. Čestné prohlášení podle vzoru formuláře Čestné prohlášení (příloha č. 2 zadávací
dokumentace); pokud dodavatel nezařadí do oddílu 1 Dokladů o kvalifikaci Čestné prohlášení
podle vzoru formuláře Čestné prohlášení (příloha č. 2 zadávací dokumentace), zařadí
dodavatel do oddílu 2 své čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podle § 53 odst. 3
písm. b) zákona a své čestné prohlášení podle § 53 odst. 3 písm. d) zákona a do oddílu 4
Dokladů o kvalifikaci v oblasti předmětu plnění dané veřejné zakázky.
3. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace
3.1. doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz bod 6.6.2 oddíl 2),
3.2. doklady, prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (viz bod 6.6.2 oddíl 3),
3.3. doklady, prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (viz bod 6.6.2 oddíl 4).

ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
1. Návrh Smlouvy o dílo včetně požadovaných příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Uchazeč ve své nabídce doloží Smlouvu o dílo, která je nedílnou
součástí této zadávací dokumentace. Smlouva o dílo je pro uchazeče závazná a uchazeč není
oprávněn ji žádným způsobem měnit.
2. Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazů výměr jednotlivých funkčních částí díla.
Položkový rozpočet díla musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo.
3. Časový harmonogram provádění prací.

ČÁST 3 – Další nedílné součásti nabídky
1. V souladu s § 68 odst. 3 písm. a) až c) zákona musí být součástí nabídky seznamy a
prohlášení uchazeče:
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, v případě, že žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu
nesplňuje podmínky dle předcházející věty, uvede tuto skutečnost uchazeč formou čestné
prohlášení,
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 podle zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozd. předpisů, v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.
V případě, že uchazeč bude při realizaci zakázky využívat subdodavatele, použije pro přehled
a identifikaci subdodavatelů formulář v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
2. CD s návrhem smlouvy včetně příloh v elektronické podobě (zejména položkové rozpočty
jednotlivých funkčních částí díla ve formátu .xls, které budou obsahovat jednotkové ceny prací,
materiálů, výrobků a dodávek uvedených ve výkazech výměr).
3. Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace jako plná moc apod.
Zadavatel nepředpokládá vedlejší a ostatní náklady při vyhlášení veřejné soutěže.
Pokud dodavatel předpokládá vedlejší a ostatní náklady na provedení dodávek vč. stavebních
prací v souladu s ust. § 8, § 9 a § 10 vyhlášky č. 230/2012 Sb., jež je prováděcím právním
předpisem k zákonu, je povinen tyto předpokládané a vedlejší náklady řádně vyčíslit a přiložit k
nabídce na samostatném listě. Současně je dodavatel povinen vyčíslené vedlejší a ostatní náklady
zahrnout do celkové nabídkové ceny.

12. Podání nabídky
Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona.
12.1. Místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídky je možno podávat:

poštou na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, nebo
osobně na adresu: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 20. 1. 2015 do 10:00 hod.
Za včasné podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou,
kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na
dokladu o předání nabídky, tedy den a hodina předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den
podání na příslušném poštovním úřadě!
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a údajem o čase
jejího přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Nabídky, které budou
doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek nebo na jinou adresu zadavatele zde
neuvedenou, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány.
12.2. Obdrží-li zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této
skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
12.3. Každý uchazeč v souladu s § 69 odst. 1 zákona může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který
podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým uchazečem vyřadí a vyloučí daného uchazeče z účasti v zadávacím
řízení.
12.4. Nabídku nelze podat jen na část veřejné zakázky.
12.5. Nabídka uchazeče musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými zastupováním
organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným
zástupcem uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním
zástupcem přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka
s připojením razítka společnosti a bude datována. Nabídka bude svázána či jiným odpovídajícím
způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a nebude obsahovat
žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl. V případě podání nabídky v rozebíratelném pořadači bude nabídka včetně příloh
zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy pomocí pečetě. Jednotlivé listy
nabídky budou očíslovány s pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou
s uvedením celkového počtu stran. přičemž listem č. 1 by měl být "Krycí list nabídky". Posledním
listem svazku musí být prohlášení zájemce, v němž se uvede celkový počet listů ve svazku.
Originály resp. úředně ověřené doklady či listiny, nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části
číslovány být nemusí.
Doporučená opatření mají sloužit na ochranu uchazeče i zadavatele před neoprávněnou
manipulací s nabídkou.
12.6. Nabídka včetně všech dokladů bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
12.7. Nabídka bude zpracována písemně. Zadavatel doporučuje podat nabídku ve dvou vyhotoveních jedno vyhotovení s označením ORIGINÁL a jedno vyhotovení s označením KOPIE ve stanoveném
uspořádání – viz v bodě č. 11 zadávací dokumentace uvedené náležitosti nabídky, dále bude
nabídka obsahovat vyplněné výkazy výměr a podepsaný návrh smlouvy o dílo v elektronické
podobě na CD.
12.8. Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a
profesních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky, ke kterému je prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů a předkládají se v prosté kopii.
12.9. Zadavatel doporučuje, aby originál listinných Dokladů o kvalifikaci s nabídkou a jejich kopie byly
vloženy do jednoho společného obalu (dále jen „Obálka"), který bude uzavřen a na všech
uzavřeních opatřen přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo
podpisem dodavatele nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat.
Obálka bude označena tímto textem:

Podlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení
Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul.
Nové domovy, Příkrá

"NEOTEVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ"
Dále musí být na obálce uveden název a adresa uchazeče, na kterou je možno zaslat oznámení
podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona.
12.10. Délka zadávací lhůty:
Dodavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů.
12.11. Elektronické podání nabídky:
Zadavatel neumožňuje elektronické podání nabídky.

13. Otevírání obálek
13.1. Den a čas otevírání obálek
Datum: 20. 1. 2015 v 10:00 hod.
13.2. Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, zasedací místnost ve 3. patře.
13.3. Průběh otevírání obálek:
Při otevírání obálek má právo být přítomen kromě zadavatele, členů (náhradníků) komise a osob, u
kterých tak určí zadavatel, i zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě
pro podání nabídek. Tito zástupci svou přítomnost potvrdí na presenční listině. Uchazeči se
legitimují průkazem totožnosti. Pokud se na otevírání obálek dostaví zástupce uchazeče, který není
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, předloží tento zástupce uchazeče plnou
moc či pověření k účasti na otevírání obálek za uchazeče podepsané osobou (osobami),
oprávněnou (oprávněnými) za uchazeče jednat.
Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Po otevření
obálky s nabídkou provede zadavatelem ustanovená komise kontrolu nabídky dle § 71 odst. 9
zákona a sdělí přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče, informaci o tom, zda nabídka
splňuje požadavky podle § 71 odst. 9 zákona a výši nabídkové ceny. Obálky s nabídkami doručené
zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a budou založeny jako součást
dokumentace veřejné zakázky.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po
skončení lhůty.
Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají soutěžním resp. zadávacím podmínkám,
budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení, o čemž zadavatel bezodkladně písemně
vyrozumí uchazeče.
Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu
stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů
požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.
O otevírání obálek sepíše komise pro otevírání obálek v souladu s § 73 zákona "Protokol o
otevírání obálek", který podepíší všichni přítomní členové komise. Jestliže komise zjistí, že nabídka
není úplná, nabídku vyřadí. V případě, že se neúplnost vztahuje k nedoložení některého z dokladů
prokazujících splnění kvalifikace rozhodne zadavatel, zda uplatní své právo postupovat ve smyslu
§ 59 odst. 4 zákona.

14. Požadavek na varianty nabídek podle § 70 zákona
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

15. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
15.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní
hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.
15.2. Hodnocení nabídek
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkových cen, přičemž před stanovením
pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77 zákona. Hodnotící
komise bude posuzovat přiměřenost nabídkové ceny ve vazbě na úplnost uchazečem předaných
cenových podkladů a dalších požadovaných příloh.

Přístup k početním chybám v nabídce upravuje § 76 odst. 1 zákona tak, že ke zjevným početním
chybám, zjištěným při posuzování nabídek a které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící
komise nepřihlíží.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou
vázán do doby uzavření smlouvy o dílo, nejvíce však dalších 30 dnů.
15.3. Nakládání s nabídkami po hodnocení
Předané nabídky zůstanou archivovány minimálně 10 let u zadavatele jako doklad o průběhu a
hodnocení zadávacího řízení, vyřazené nabídky se uchazečům nevracejí a stávají se součástí
dokumentace veřejné zakázky.

16. Ostatní podmínky zadávacího řízení
16.1. Zveřejňování informací
Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě
se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a
všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 60 odst. 2 zákona právo, že v případě vyloučení
dodavatele, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může rozhodnutí o vyloučení
uchazeče oznámit uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení
uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 76 odst.6 zákona právo, že v případě vyloučení uchazeče
hodnotící komisí včetně důvodů vyřazení jeho nabídky, zadavatel uchazeči uvedené bezodkladně
písemně oznámí, a to uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče se
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
16.2. Poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím
řízení poskytl jistinu ve smyslu § 67 zákona.
16.3. Opční právo
Zadavatel si nevyhrazuje opční právo.
16.4. Další podmínky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.
16.5. Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci
V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, firmu
nebo její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel ve smyslu znění § 44 odst. 11
zákona i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Využije-li uchazeč této možnosti, bude
součástí nabídky jednoznačná specifikace věcná, technická i finanční takového řešení a popis
případné odlišnosti navrhovaného řešení od zadavatelem uvedeného řešení v příslušné části
zadávacích podmínek. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti
a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.
16.6. Změna a úprava podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
16.7. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 84 odst. 2 a 3 zákona. Pokud
zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoli nárok.
16.8. Úhrada nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce

Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel
nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou uchazečům vzniknout v souvislosti s
jakýmikoli aspekty zadávacího řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako
součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
16.9. Ostatní podmínky
16.9.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel specifikoval subdodavatele dle přílohy č. 3 zadávací
dokumentace
16.9.2. V případě, že jsou v zadávací dokumentaci použity specifické technologické postupy,
zadavatel připouští ve smyslu znění § 44 odst. 9 zákona použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení. Využije-li uchazeč této možnosti, bude součástí nabídky
jednoznačná specifikace věcná, technická i finanční takového řešení a popis případné
odlišnosti navrhovaného řešení od zadavatelem uvedeného řešení v příslušné části
zadávacích podmínek. Zadavatel nepřipouští variantní řešení, tzn., že uchazeč použije buď
zadavatelem stanovené řešení, nebo uchazečem navrhované řešení. Vždy však pouze
jedno z nich.
16.9.3. Při realizaci stavebních prací musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN,
typové podklady a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých
materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby. Práce musí být organizovány
tak, aby nedocházelo zbytečně ke znečišťování okolí stavbou. Staveniště bude zajištěno
dle plánu BOZP.
16.9.4. Veškerý vybouraný materiál bude uložen v souladu s platnými zákony, vyhláškami a
nařízeními, které se vztahují k danému místu. Všechny doklady o uložení veškerého
vybouraného materiálu v souladu s nařízeními a zákony budou v originále předány
zadavateli po ukončení prací.

17. Zadávací dokumentace – poskytnutí :
Zadávací dokumentace bude poskytnuta elektronicky na základě písemné žádosti uchazeče doručené
zadavateli (poštou, emailem, datovou schránkou), a to do 2 pracovních dnů. Písemná žádost uchazeče
musí být doručena zadavateli nejpozději do lhůty pro podání nabídky.

18. Přílohy
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Příloha č. 2
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3
Seznam osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku plnit
Příloha č. 4
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5
Projektová dokumentace jednotlivých funkčních částí díla
Příloha č. 6
Výkazy výměr jednotlivých funkčních částí díla
V Českém Krumlově, dne 18. 12. 2014

Mgr. Dalibor Carda, starosta města

