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Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“) 

 
 
 
 
 
 
 

Preambule 

 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci veřejné 

zakázky „Tělocvična Hartmanice“. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí 

zákonem o VZ 137/2006 Sb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Název veřejné zakázky: 

 
 

„Tělocvična Hartmanice“ 

 

 

 

Zadavatel 

Obchodní firma nebo název 
/ Obchodní firma nebo 
jméno a příjmení: 

Město Hartmanice 

Sídlo/Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu: 

Hartmanice 75, Sušice 342 01 

IČ: 00255467 

Profil zadavatele: http://muhartmanice.profilzadavatele.cz/ 

Kontaktní osoba ve věcech 
veřejné zakázky: 

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři; 
Mgr. Jan Dáňa, advokát 
Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6 

Telefon, fax: +420 224 232 611,  +420 233 313 067 

E-mail: jan.dana@akdpp.cz 

mailto:jan.dana@akdpp.cz
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1.   KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Název CPV 

 
„Tělocvična Hartmanice“ 

 

 
Rekonstrukce budov 

45454100-5 
 

 
 

Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):  
 

9.900.000,- Kč 
 

 
 

2.   VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

2.1   Základní popis předmětu zakázky 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce Tělocvična Hartmanice. 
 
Jedná se o stavební úpravy objekt Tělocvičny Hartmanice.  
  
Předmět zakázky zahrnuje rovněž zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) v 8-mi 
vyhotoveních (7x tisk + 1x dig.forma) a zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 
4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma). 
 
Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) a ve smlouvě o dílo, které jsou 
součástí příloh této zadávací dokumentace. 
 
Poptávaná činnost se vztahuje k projektu „Tělocvična Hartmanice“, ke kterému je zpracována projektová 
dokumentace pro provedení stavby zpracovanou společností ATELIER U5 s.r.o., Projekční kancelář, Rolní 826, 
Klatovy (duben 2013). 
 
Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu. Nebude-li tato dotace přiznána, zadavatel si vyhrazuje 
právo toto výběrové řízení zrušit, případně samotný projekt nerealizovat. 

 

 
2.2. Související činnost a podmínky pro provádění díla 

 
Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout veškeré další 
činnosti související s realizací stavby. Všechny tyto níže uvedené související činnosti budou uchazečem oceněny 
v celkové konečné rekapitulaci, v příloze č. 6 této ZD. Jedná se zejména o: 

 

- geometrické zaměření staveniště včetně vytýčení směrového a výškového fixu 

- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem zakázky včetně vytýčení všech IS na 
staveništi  

- zajištění ochrany stávajících IS během provádění stavby; 

- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace 
díla;  

- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby 
hradí dodavatel; 

- zajištění dopravního značení po dobu stavby; 

- zajištění ostrahy stavby a staveniště; 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku 
realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby; 

- zajištění případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům v rámci realizace stavby; 

- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle zadávací PD, příslušných 
povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 

- odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné legislativy; 
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- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích 
těchto zkoušek; 

- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o 
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.); 

- provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení 
stavby; 

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu; 

- předání zástupci investora dokladů o zpětném převzetí jednotlivých IS sítí jednotlivými správci; 

- fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min 60 ks fotek měsíčně; 

- Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisů 
provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v 
průběhu realizace stavby také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového 
předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 
2.3. Kvalitativní parametry  

 
Dílo musí splňovat podmínky zadávací, projektové dokumentace, podmínky územního a stavebního 
povolení a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), 
s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem 
zakázky. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. 

 
Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací 
projektové dokumentaci požadováno jinak. 
 
Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást 
zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.  
 
Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo 
označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je 
možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom 
případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující 
dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací. 

 
 
 

2.4. Záruky a sankce  

 
Záruka za provedené dílo „Tělocvična Hartmanice“ činí 60 měsíců od předání stavby (bližší specifikace viz 
návrh smlouvy). Sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace. 

 
 
 

2.5. Místo plnění   

 

Místem plnění zakázky je Tělocvična Hartmanice: 

-  na pozemcích st. parc. č. 125, a parc.č. 94/5 v k.ú. Hartmanice I. 

 
 
 
 

3.    POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY  

 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
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4.    POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu:  
 

 celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který tvoří přílohu 
č. 6 této zadávací dokumentace. Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jménem 
či za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 
zadávací dokumentace. 

 
Další požadavky: 
 

 Nabídková cena bude uvedena v CZK.  

 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. 

 Nabídková cena v této skladbě bude rovněž uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 2 zadávací 
dokumentace).  

 Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude 
stanovena jako cena »nejvýše přípustná«! 

 Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 

 

5.   OBCHODNÍ PODMÍNKY 

  

5.1   Platební podmínky 

 
Zálohy: 

 Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 
 
 
Způsob vystavení daňového dokladu: - je popsán ve smlouvě o dílo 

                                                                                                                                                                                   
Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši 
nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné 
zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem 
doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu 
delší. 
 
Jestliže hodnotící komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká v důsledku toho, že uchazeč získal 
veřejnou podporu, může být nabídka vyřazena z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem a za 
předpokladu, že uchazeč není schopen v dostatečné lhůtě stanovené hodnotící komisí prokázat, že veřejná 
podpora byla poskytnuta v souladu s právními akty Evropských společenství.  
  
Neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil-li se k 
podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka 
vyřazena. Ustanovení § 76 odst. 6 zákona VZ se použije obdobně. 
 
 
 

5.2    Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. 
 
 
 
 
                                                                                                                               

5.3    Dodací podmínky 

 
Předpokládaný termín zahájení plnění: po uzavření smlouvy 
Předpokládaný termín ukončení plnění: nejpozději do prosince 2014; 

 



5 

Uchazeč ve své nabídce navrhne harmonogram plnění, v němž uvede a věcně definuje důležité uzlové body 
včetně termínu dokončení realizace vlastní stavby a termínu úplného dokončení a předání díla. Harmonogram 
bude uveden ve dnech a bude nedílnou přílohou smlouvy o dílo. Harmonogram plnění bude podepsaný osobou 
oprávněnou za uchazeče jednat. 
 
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhovaný harmonogram plnění další podmínkou. Podmínění nebo 
uvedení několika rozdílných hodnot podmínek může být důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 
 
Zadavatel požaduje, aby lhůty pro plnění veřejné zakázky uvedené v harmonogramu plnění respektovaly lhůty 
(termíny) uvedené ve Smlouvě o dílo tvořící přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, tj.:  
 
Uchazeč se musí zavázat, že provede dílo nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2014. 

 

5.4    Smlouva o dílo 

 
Závazný návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn doplnit pouze 
své identifikační údaje a požadované parametry v souladu s touto zadávací dokumentací. Návrh smlouvy bude 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.  
 
 

6. Kvalifikační dokumentace 

 

 

6.1 Splnění kvalifikace 

 
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: 
 

 základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

 profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 

 ekonomické a finanční způsobilosti podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona  

 technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 
 

 

 

 

6.2 Prokazování kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 

  
Důležité UPOZORNĚNÍ: 
 

6.2.1 V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona ve znění novely č. 55/2012 Sb., platné od 1. dubna 2012 

uchazeč ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů 
pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační 
předpoklady požadované zadavatelem splňuje; jiné doklady se nevyžadují. Uchazeč proto vyplní a podepíše 
čestné prohlášení dle vzoru (příloha č. 5).  

 
6.2.2 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 ve 
lhůtě pro podání nabídek. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 

smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. 
 

 

 

6.3. Základní kvalifikační předpoklady 

 
6.3.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

  
Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč: 

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý 
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člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
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, 

 

b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 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, 

 

c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

 

 
d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 
e. který není v likvidaci, 
 

f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 
g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

 
i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

 
j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 
k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 

 
Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše před uzavřením smlouvy 
předloží:  

a) výpis z evidence Rejstříku trestů [pro odst. 6.3.1 -a) a b) ]; 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu [pro odst. 6.3.1 -f) ]; 
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [pro odst. 6.3.1 -h)]; 

 
6.3.2 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 6.3.1. předložením 

čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (příloha č. 5). 
Povinnost dle bodu 6.2.2 této zadávací dokumentace tím není dotčena. 
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6.4 Profesní kvalifikační předpoklady 

 

6.4.1  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který před uzavřením smlouvy 
předloží: 

a. Kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů). 

b. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 
6.4.2  Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 6.4.1. 
předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním 
řízení (příloha č. 5). Povinnost dle bodu 6.2.2 této zadávací dokumentace tím není dotčena. 

 

6.5 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku 

 

Pro splnění tohoto bodu kvalifikace doloží uchazeč ve své nabídce prohlášení o ekonomické  
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Uchazeč závazně použije přílohu č.5 této zadávací dokumentace. 

 
6.6 Technické kvalifikační předpoklady 

 
6.6.1 Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který před uzavřením smlouvy 
předloží seznam významných stavebních prací včetně osvědčení realizovaných dodavatelem 
v posledních pěti letech, které měly obdobný charakter s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, a to: 

 

Za obdobné zakázky se považují stavební zakázky – rekonstrukce základních škol nebo obdobné administartivní 
budovy. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který prokáže realizaci alespoň: 

3 obdobných zakázek s finančním objemem každná min. 4.000.000,- Kč bez DPH,  

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje: 

 název a popis předmětu zakázky; 

 její finanční objem; 

 dobu plnění; 

 název a kontakt na objednatele. 

 

Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. a) zákona  

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 
nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 

3.  smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li možno získat osvědčení 
podle bodu 2. od této osoby z důvodů spočívajících na její straně. 

 

Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny 

řádně a odborně.  

 
6.6.2 Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda 
jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.   
 

Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu techniků dle níže 
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. 
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Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v nabídce předloží seznam a osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci: 

 min. 1 hlavního stavbyvedoucího, autorizovaného v oboru pozemní stavby, s min. 5-ti letou 
odbornou praxí v oblasti vedení stavby;   

 min. 1 přípraváře výroby, s min. 3 letou odbornou praxí v oblasti přípravy staveb. 
 

 

6.6.3 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 6.6.1. a 
6.6.2 předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném 
podlimitním řízení (příloha č. 5). Povinnost dle bodu 6.2.2 této zadávací dokumentace tím není dotčena. 

 
6.7 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

 

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) a d) 
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele.  

 

Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: 

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 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 podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. 

 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) 
zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán). 
 

 

6.8 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky 

a) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 
zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) (tj. výpis z obchodního rejstříku, 
pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném 
rozsahu. 

b) Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) 
zákona) a § 50 odst. 1 d) (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni dodavatelé 
společně.  

c) V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika 
dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, 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.  
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7.   JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM  

 
Subdodavatelský systém 

V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné 
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) 
a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4 zadávací 
dokumentace Seznam subdodavatelů, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část 

této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo 
stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. 

Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, 

podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném 
samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání 
veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném 
rozsahu. 

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve 
své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn, za 
předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv subdodavateli. 

 
 

8.    ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 
Základním kritériem hodnocení je: 
 
 

 Nejnižší nabídková cena bez DPH ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm.  b) zákona. 

 
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu 
nabídky (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími 
podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!  
 
 
 
 

9.        PODMÍNKY A POŽADAVKY  PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA 
PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
 

9.1. Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu 
smlouvy, takže návrh smlouvy bude odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud 
návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude 
tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

 
9.2. Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě (v českém jazyce) a 

v jednom elektronickém vyhotovení ve formě naskenované plné verze originálu nabídky ve formátu 

PDF. 
 

9.3. Uchazeč je povinen v rámci nabídky dále doložit: 
 

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 (viz příloha č. 8 zadávací dokumentace),  

  
Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz příloha 
č. 8 zadávací dokumentace),  

  
Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (viz příloha č. 8 zadávací 
dokumentace), 
 
Prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 

nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 
souvisejí se zadávacím řízením (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace). 
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9.4. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

 
9.5. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené 

zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě.  
 

9.6. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka 
bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

 
9.7. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro 

zpracování nabídky: 
 

9.7.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých 
oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 – Obsah nabídky (vzor). 

 
9.7.2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list 

nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, 
základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším 
jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz 
článek 4). Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby 
oprávněné jménem či za uchazeče jednat. 

 
9.7.3. Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či 

za uchazeče. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a 
obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním 
částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
uchazeče.  

 
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za 
návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.  
 
Návrh smlouvy uchazeč podá zároveň na nosiči CD v elektronické podobě ve formátu Word 
dokument (*.doc). Nosič CD bude nedílnou součástí nabídky uchazeče a bude zajištěn proti 
manipulaci v souladu s ustanovením čl. 9.6. těchto zadávacích podmínek. 

 
9.7.4. Seznam subdodavatelů, případně čestné prohlášení, že subdodavatele nevyužije dle bodu 

7 zadávací dokumentace. 
 

9.7.5. Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (uchazeč využije přílohu 

č. 8). 
 

9.7.6. Prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení 

nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které 
souvisejí se zadávacím řízením (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace). 

 
9.7.7. Doklady k prokázání kvalifikace stanovené zákonem, kvalifikační dokumentace 

Čestné prohlášení dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace). 
 

9.7.8. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné 
zakázky.   

 
9.7.9. Prohlášení o počtu stran nabídky 

 
 

10.    OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 18. února 2014 v 12:00 hodin na adrese Advokátní 
kanceláře Dáňa, Pergl a partneři, Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6  

 
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce 
lhůty pro podání nabídek. Jednání se mohou dále účastnit další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel a zástupci 
pověřené osoby zadavatelskými činnostmi. 
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11.      ZADÁVACÍ LHŮTA (LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI) 

 
 
Délka zadávací lhůty: 180 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        
v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 nebo do zrušení 
zadávacího řízení. 
 
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí 
zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít 
podle zákona smlouvu.  
 
Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,Úřad"), 
zadávací lhůta neběží.  Konec zadávací lhůty stanovený podle § 43 odst. 2 se posouvá o dobu, kdy zadávací 
lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o 
takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno 
Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží 
rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 odst. 1 
zákona;  o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce. 
 
 

12. DALŠÍ INFORMACE, POŽADAVKY ZADAVATELE 

 
Prohlídka místa plnění  

 
Zadavatel rozhodl, že pro účely této veřejné zakázky není prohlídka místa plnění nezbytná. 

 

Závěrečná ustanovení  

 
Zadavatel si vyhrazuje právo dle ustanovení §60 odst. 2 zákona, že může rozhodnutí o vyloučení uchazeče 
z účasti v zadávacím řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele (v takovém případě se rozhodnutí 

o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele). 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo dle ustanovení §81 odst. 4 zákona, že může oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky uveřejnit na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

(v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným 
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele). 
 
Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel povinen ve smyslu § 147a zákona zveřejnit na svém profilu 
zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně jejích případných změn a dodatků.  
 
Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem je zadavatel povinen ve smyslu § 147a zákona 
zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.  
 
Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu § 147a zákona 
předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny;  
zadavatel je povinen ve smyslu § 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 
více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace 
deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení podle ust. § 84 zákona. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu, upravit v průběhu realizace platební 

podmínky v závislosti na zajišťování finančních prostředků na tuto veřejnou zakázku, jednat o vybraném návrhu 
smlouvy příp. od uzavřené smlouvy odstoupit, pokud nebude zajištěn dostatek finančních prostředků na tuto 
veřejnou zakázku. 

 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky 
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při 
zpracování nabídky. 
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13.   Další části zadávací dokumentace - přílohy 

 

Základní údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně následujících příloh:  
 

 Příloha č. 1 – Obsah nabídky (vzor) 

 Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor) 

 Příloha č. 3 – Návrh smlouvy  

 Příloha č. 4 – Subdodavatelé (vzor) 

 Příloha č. 5 – Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům  

 Příloha č. 6 – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr 

 Příloha č. 7 – Prohlášení o souhlasu se zveřejněním 

 Příloha č. 8 – Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 
 
 
 
 
V Praze dne 29. ledna 2014 
 
 
 

 
…………………………………….. 

Mgr. Jan Dáňa, advokát 
osoba pověřená zadavatelskými činnostmi  
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