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zpracování

Zadavatel:
Název:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Sídlo:

Kladská 1521, 547 01 Náchod

IČ / DIČ :

48172928

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Ing. Dušan Tér, předseda představenstva a ředitel společnosti

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
Název:

DABONA s.r.o.

Sídlo:

Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou

IČ: / DIČ:

64826996 / CZ64826996

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Drahoslav Chudoba, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika L iča ová, senior manager

Tel: / Fax:

+420 494 531 538 / +420 494 322 044

e-mail:

verejnezakazky@dabona.eu
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adávací Pokud
dokumentace
a pokyny pro zpracování nabídky
se v textu této zadávací dokumentace uvádí:
1„
2„
3„
4„
5„
6„
7„
8„
9„
10„
11„
12„
13„

14„

15„

16„

zákon
- jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve znění pozděj ích
p edpis
zadavatel
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
osoba pově
pově ená zadavatelskými činnosti
- DABONA s.r.o.
objednatel
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jako zadavatel po podpisu smlouvy o dílo
dodavatel, zhotovitel
- právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce (§ 17 odst. 1 písm. a„
zákona„
uchazeč
- dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku
komise
- jedná se o komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komisi
projekt
Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov - Zbečník
ZD
- zadávací dokumentace
VZ
ve ejná zakázka
SF
SF P
- Státní fond ivotního prost edí
zadávací podmínky
- ve keré po adavky zadavatele o výběru nejvhodněj í nabídky a uzav ení smlouvy
s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím ízení
profil zadavatele
- elektronický nástroj, prost ednictvím kterého zadavatel podle zákona uve ej uje
informace a dokumenty ke svým ve ejným zakázkám, a který umo uje neomezený a
p ímý dálkový p ístup, a jeho internetová adresa je uve ejněna ve Věstníku
ve ejných zakázek https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48172928
soupis stavebních prací
- soupis stavebních prací, dodávek a slu eb je dokument, ve kterém jsou definovány
zadavatelem po adované stavební práce, dodávky a slu by v podrobnostech
nezbytných pro zpracování cenové nabídky zhotovitele. Soupis obsahuje i definici
po adovaného mno ství stavebních prací, dodávek a slu eb
cenová soustava
- uspo ádaný soubor informaci o stavebních a montá ních pracích, materiálech a
výrobcích obsahující zat ídění polo ek, podrobný popis a měrnou jednotku, zp sob
mě ení a dal ích technické a cenové podmínky pro mo nost sestavení kalkulace
nezbytných náklad a stanovení jednotkové ceny
polo kový rozpočet
- dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací,
dodávek a slu eb, p edaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v něm
dodavatel doplní k jednotlivým polo kám stavebních prací, dodávek a slu eb svoje
nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu p íslu né polo ky a
dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu a po celkovou nabídkovou
cenu za ve keré stavební práce, dodávky nebo slu by, které jsou obsahem soupisu
stavebních prací, dodávek a slu eb
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Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
Název:

Kód CPV

Rozsah

Stavební práce

45000000-7

Dle zadávacích podmínek

45231300-8

Dle zadávacích podmínek

Stavební práce pro vodovodní a
kanalizační potrubí

Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
3.1.

Obecná ustanovení o osobě pově ené zadavatelskými činnostmi

Zadavatel se rozhodl v souladu s § 151 zákona se nechat zastoupit p i výkonu práv
a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím ízením osobou, kterou pově il
zadavatelskými činnostmi. Tato pově ená osoba p itom spl uje po adavek nepodjatosti podle § 74
odst. 7 zákona a jakkoliv se p edmětného zadávacího ízení neúčastní. Osobě pově ené
zadavatelskými činnostmi v ak není uděleno zmocnění k zadání ve ejné zakázky, vyloučení
dodavatele z účasti v ízení, zru ení ízení či rozhodnutí o zp sobu vy ízení námitek.
Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč v echna podání
v listinné podobě, která v tomto ízení učiní a to včetně námitek podaných dle § 110 zákona, na
kontaktní adresu pově ené osoby: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou
(dále té kontaktní adresa pově ené osoby„.
V p ípadě, e uchazeč bude podávat návrh na p ezkoumání úkon zadavatele dle § 113 zákona,
doručí tento návrh p ímo zadavateli, kopii za le na adresu pově ené osoby zadavatele.

3.2.

Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlep ích znalostí a zku eností z oblasti
zadávání ve ejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání
ve ejné zakázky. Zadavatel i p es nejlep í péči nem e vyloučit, e budoucí názor orgánu dohledu
na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci m e být odli ný od názoru
zadavatele.
Zadavatel proto ádá uchazeče, aby neprodleně po p evzetí této zadávací dokumentace tuto
podrobili vlastnímu p ezkoumání a v p ípadě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem
v ní obsa eným vyu ili svého práva podat námitku ve smyslu § 110 zákona.
Zadavatel dále upozor uje uchazeče na skutečnost, e zadávací dokumentace je souhrnem
po adavk zadavatele a nikoliv konečným souhrnem ve kerých po adavk vyplývajících z obecně
platných norem. Uchazeč se tak musí p i zpracování své nabídky v dy ídit nejen po adavky
obsa enými v zadávací dokumentaci, ale té ustanoveními p íslu ných obecně platných norem.
Údaje v jednotlivých částech zadávací
zadávací dokumentace vymezují závazné po adavky zadavatele na
nabídky..
plnění ve ejné zakázky. Těmito podklady je zájemce povinen ídit se p i zpracování nabídky
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Zadávací
dokumentace
a opokyny
probude
zpracování
V p ípadě,
e některý ze zájemc
ve ejnou zakázku
mít jakýkoliv dotaznabídky
vztahující se
k zadávací dokumentaci, je nutné na tento pohlí et jako na právní úkon zájemce ve smyslu § 49
odst. 1 a 2 zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je zájemce povinen doručit osobě pově ené
zadavatelskými činnostmi: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou;
verejnezakazky@dabona.eu v písemné podobě (e-mailem, faxem, po tou„, p ičem písemná
ádost musí být doručena minimálně 6 pracovních dn p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek
nabídek..
Podal-li dodavatel ádost o dodatečné informace ve shora stanovené lh tě, doručí zadavatel
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně p esného znění dotazu, p ípadně
související dokumenty současně v em dodavatel m, kte í po ádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději do 4 pracovních
dn ode dne doručení po adavku dodavatele.
Podle ust. § 49 odst. 4 zákona je zadavatel oprávněn poskytnout uchazeč m dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez p edchozí ádosti. Ustanovení p edchozího článku se pou ije
obdobně.
Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.
Pokud zájemci sdělí zástupci zadavatele zasílací e-mailovou adresu, budou jim dotazy včetně
odpovědí rozesílány na uvedenou e-mailovou adresu. Za ádnost a úplnost této adresy odpovídá
dodavatel.
!!!
Zadavatel v dy uve ejní dodatečné informace včetně p esného znění ádosti stejným zp sobem,
jakým uve ejnil textovou část zadávací dokumentace (na profilu zadavatele„.
!!!

adávací dokumentace
a pokyny
nabídky
Zadávací dokumentace a pokyny
pro zpracovánípro
nabídkyzpracování
obsahuje
-

část 1:
P íloha č. 1 6
Projektová dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a slu eb,
část 2:
zpracována společností VIS Vodohospodá skosko-in enýrské, spol. s r.o., se sídlem Na
St ezině 1079, 500 03 Hradec Králové Technické podmínky.

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné po adavky
zadavatele na plnění ve ejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se ídit p i zpracování
nabídky a p edkládání informací o kvalifikaci.
Upozornění:
Ve keré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako p íklad pou ití a je
mo né je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhor eny
jejich fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny po adavky na ně kladené
normami a zákony.
Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách stavby odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména
a p íjmení, specifická označení zbo í a slu eb, které platí pro určitou osobu, pop ípadě její
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organizační slo ku za p íznačné, patenty na vynálezy, u itné vzory, pr myslové vzory, ochranné
známky nebo označení p vodu, p ipou tí zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona pou ití i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných e ení.

Zadávací
dokumentace
a pokyny
pro zpracování nabídky
Zadavatel
uve ejnil na svém profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48172928
textovou část zadávací dokumentace.

Části zadávací dokumentace, které nejsou uve ejněny na profilu zadavatele, p edá či ode le
pově ená osoba dodavateli v otev eném ízení do 3 pracovních dn ode dne doručení písemné
ádosti dodavatele.
Části zadávací dokumentace, která nebyla uve ejněna, obsahuje:
- Výkresová část zadávací dokumentace (pdf.„
ádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí obsahovat alespo :
- Název ve ejné zakázky,
- Název právnické osoby/jméno a p íjmení fyzické osoby,
- Sídlo zájemce včetně PSČ,
- IČ, DIČ,
- Po tovní adresa pro písemnou komunikaci,
- Kontaktní osoba (jméno, funkce„,
- Telefon, e-mailová adresa.
- Sdělení, jakým zp sobem má být zadávací dokumentace poskytnuta
na dobírku či
osobním p evzetím na adrese pově ené osoby zadavatele
- Sdělení, v jaké podobě po aduje dodavatel zadávací dokumentaci v ti těné/elektronické
(CD, DVD„
ádost o poskytnutí zadávací dokumentace za le zájemce na adresu:
- DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou nebo
- E-mail: verejnezakazky@dabona.eu nebo
- Fax: +420 494 322 044
Kontaktní osoba pro vyzvednutí zadávací dokumentace:
- Mgr. Veronika L iča ová, senior manager; tel. +420 494 531 538

Elektronická podoba zadávací dokumentace bude poskytována bezplatně, a to formou zaslání na
e-mail zájemce.
Zadavatel si vyhrazuje právo po adovat úhradu náklad souvisejících s poskytnutím zadávací
dokumentace v ti těné podobě, a to ve vý i 6 900,
900,- Kč bez DPH.
V p ípadě, e uchazeč bude po adovat odeslání zadávací dokumentace na dobírku, musí uhradit
částku za reprodukci zadávací dokumentaci Kč + po tovné.
V p ípadě, e vyu ije osobního p evzetí u osoby pově ené zadavatelskými činnostmi, uhradí částku
Kč bez DPH v hotovosti p i p evzetí ZD.
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adávací Pdokumentace
a pokyny pro zpracování nabídky
edmětem plnění je:
Projekt e í vybudování nové kanalizace a p evedení spla kových odpadních vod do kanalizačního
systému města Hronov.
Trasa stok je vedena v místních komunikacích a v komunikacích ve správě SÚS
Královéhradeckého kraje. Pouze stoka A3 je vedena po soukromých pozemcích. Kanalizační
stoky, výtlaky a čerpací stanice jsou podzemní liniovou stavbou, která nemá zvlá tní po adavky na
architektonické ztvárnění.
Stoková sí v profilu DN150, DN300 a DN400 mm bude navr ena z ebrovaného polypropylenu,
p ičem bude doplněna spojnými, lomovými, spadi tními a revizními achtami z betonových
prefabrikovaných díl o pr měru 1000mm v max. vzdálenosti 50m.
Potrubí z PP bude ukládáno do těrkopískového lo e s následným obsypem těrkopískem. Zemní
práce budou prováděny v zapa ených rýhách. Ve zvodnělých úsecích bude základová spára
výkopu odvodněna drená í svedenou do čerpacích jímek a voda p ečerpána mimo výkop do
Zbečnického potoka. Po ulo ení potrubí bude drená p eru ena a čerpací jímky zru eny.
V nezpevněných plochách bude proveden hutněný zásyp vytě enou zeminou a povrch území bude
uveden do p vodního stavu. Ve zpevněných plochách bude proveden zásyp těrkovým materiálem
hutněným po 200mm.
Oprava krycího koberce ABS I u místních komunikací bude provedena s p esahem 0,5m na obě
strany.
Kanalizační potrubí bude vedeno v ocelových chráničkách s mo ností p ípadné výměny.
Čerpací stanice ČS 1 a ČS2 je prefabrikovaná o vnit ním kruhovém pr ezu 2,0m s vnit ní světlou
vý kou konstrukce 3,2m. Podzemní část vytvá í prostor mokré čerpací jímky, ve které budou
osazena ponorná kalová čerpadla, která jsou součástí provozního souboru. Čerpací stanice bude
mít bezpečnostní p epad DN 300 do blízké vodoteče.
Výtlačné potrubí v profilu DN 80 bude navr eno z vysokotuhostního polyethylenu ady PE 100.
Z d vodu zasí ovanosti některých úsek p evá ně velmi úzkých uliček bude nutné v některých
částech p elo it vodovodní ad. Navr ené p elo ky budou ukládány do společného výkopu
s kanalizačními stokami p i dodr ení odstupových vzdáleností.
Gravitační de ová stoka D1 a D2 je navr ena v profilu DN 400 z ebrovaného potrubí.
Podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci, která je součástí této zadávací dokumentace.
Seznam stavebních
stavebn ch objektů
objekt a provozních
provozn ch souborů:
soubor :
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 09
SO 10

Gravitační stoky a odlehčovací komory celkem: 4 906m
Čerpací stanice ČS 1
Přípojka NN k ČS 1
Výtlak V1
Čerpací stanice ČS 2
Přípojka NN k ČS 2
Výtlak V2
Přeložky vodovodu
Dešťová kanalizace

PS 01

ČS1
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PS 02
PS 03

ČS2
Dálkový p enos a ovládání

P edmět ve ejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací a dodávek:
1. Zhotovení díla dle zadávací dokumentace.
2. Součinnost p i zabezpečení kolaudace stavby a p i vydání pravomocného kolaudačního
rozhodnutí.
3. Vypracování podrobného denního harmonogramu prací, dle čl. 13 Obchodní podmínky +
odpovídajícího finančně platebního kalendá e (dle jednotlivých měsíc „.
4. Vypracování dokumentace skutečného provedení v 6 ti těných vyhotoveních včetně dodání
v elektronické editovatelné podobě.
5. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby v 6 ti těných vyhotoveních včetně dodání
v elektronické editovatelné podobě.
6.

Vypracování geodetického zamě ení skutečného stavu díla v 6 ti těných vyhotoveních včetně
dodání v elektronické editovatelné podobě.

7. Likvidace odpadu v souladu s platnými p edpisy.
8. Součástí ve ejné zakázky je také zaji tění propagačních materiál OP P, tj. dle aktuálních
Závazných pokyn pro adatele a p íjemce podpory v OP P a Grafického manuálu publicity
pro OP P, tzn.:
•

Zaji tění 1 ks velkoplo ného informačního panelu (billboard„:
(billboard„:
o Umístění: Je nutno umístit na místě konání investiční akce spolufinancované z
OP P, p edev ím v p ípadě, e projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo
stavebních prací, kde celkový ve ejný p íspěvek na projekt p ekročí 10 000 000
Kč.
o Musí obsahovat: Symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami
a slovní spojení Evropská unie, odkaz na p íslu ný fond Podporováno z Fondu
soudr nosti , prohlá ení zd raz ující p ínos intervence Společenství Pro vodu,
vzduch a p írodu , logo OP P, odkazy (p ípadně loga„ na ídící orgán (M P„ a
Zprost edkující subjekt (SF P„. Na panelu je uveden té druh a název projektu.
Tyto informace zabírají nejméně 25 % panelu. Rozmístění text a symbol je
závazné dle grafického manuálu OP P.
o Po adovaný rozměr: velikost 2,4 x 5,1 m
o Provedení: Plachta nata ená
o Jiné doporučení: Symboly a loga musí být viditelné a text čitelný. Panel je umístěn
po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu pr běhu
realizace projektu.

•

Zaji tění 1 ks trvalé pamětní desky (stálé informační tabule„:
o Umístění: Je nutno umístit nejpozději do t í měsíc od dokončení realizace
projektu, kde celkový p íspěvek p ekročil 5 mil. Kč.
Musí obsahovat: Symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami
a slovní spojení Evropská unie, odkaz na p íslu ný fond Podporováno z Fondu
soudr nosti , prohlá ení zd raz ující p ínos intervence Společenství Pro vodu,
vzduch a p írodu , logo OP P, odkazy (p ípadně loga„ na ídící orgán (M P„ a
Zprost edkující subjekt (SF P„. Na desce je uveden té druh a název projektu.
Tyto informace zabírají nejméně 25 % plochy desky. Závazné podrobnosti o
podobě a velikosti jsou uvedeny v grafickém manuálu OP P.
o Po adovaný rozměr: velikost 300 x 400 mm;
o Jiné doporučení: Deska bude zhotovena v celobarevné variantě, materiál: bronz
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O umístění propagačních materiál bude rozhodovat zadavatel, který zajistí grafický návrh
jednotlivých propagačních materiál .
DALŠÍ SDĚLENÍ ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
-

-

-

-

P ístup na staveni tě bude z místních komunikací a z komunikace ve správě SÚS KHK,
P i podélném výkopu v krajnici, nebo kraji vozovky se uva uje s dočasným omezením na
nezbytně nutnou dobu provozu v jednom jízdním pruhu, za účelem nakládky, nebo
vykládky materiálu v některých úsecích navrhovaných kanalizačních stok. V tomto p ípadě
budou na obou koncích úseku osazeny p íslu né dopravní značky.
při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl.
č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
plochy pozemku, které bude využívat zhotovitel stavby ke skladování stavebního materiálu
atd., budou po dokončení stavby upraveny do původního stavu.
povinnost dodržovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
musí být dodržovány normy ČSN 73 0540 a zákon č. 406/2006 Sb.,
stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), včetně prováděcího předpisu – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně
příloh 1 - 5, v platném znění, v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, v platném znění,
v pr běhu stavebních prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně p írody a
krajiny, ve znění pozděj ích p edpis ,
vzniklé odpady budou likvidovány dle jejich charakteru v souladu s platnými zákony.
všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební
činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě
zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými,

Stavební práce budou uchazečem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace
a v souladu s p íslu nými platnými ČSN.

adávací Pdokumentace
a pokyny
edpokládaná hodnota zakázky
celkem činí: pro zpracování nabídky
76 467 098,
098,- Kč bez DPH
Rezerva na pokrytí nep edvídatelných událostí činí:
5 200 000,
000,- Kč bez DPH
Čerpat výše uvedenou rezervu lze pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a
nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění
cílů a parametrů projektu. Tyto nákladové položky musí odsouhlasit objednatel. Dodavatel bude
mít zároveň povinnost připravovat změnové listy.
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adávací Předpokládaný
dokumentace
a pokyny pro zpracování nabídky
termín plnění VZ:
Předpokládaný termín zahájení plnění:
Předpokládaný termín ukončení plnění:

01.04.2014
31.08.2015

Uchazeč uvede dobu plnění v měsících (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště
až po písemné protokolární předání díla uživateli).
V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení
plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem navržená doba
plnění zůstává nezměněna.
Dodavatel stavby bude provádět pokládku stoky A v součinnosti s dodavatelem nové komunikace
SUS. Stoka A bude rozdělena na t i úseky po cca 800 m. Výstavba stoky A v návaznosti na
výstavbu komunikace bude : 1. úsek po 25 0.8011 v termínu od 1. dubna v délce 7 týdn ,
2.úsek po 50 1.6151 v délce 7 týdn , 3. úsek po 70 2.3868 v délce 6.týdn . Jednotlivé úseky
kanalizační stoky A musí být v uvedených termínech hotovy včetně ve ejných částí domovních
p ípojek.
V p íslu ném úseku výstavby bude úplná uzavírka dopravy. Dodavatel zajistí pr jezd pro
slo ky záchranného systému.
Uchazeč předloží do nabídky denní harmonogram provedení díla + platební kalendář dle
jednotlivých měsíců (podrobněji uvedeno v čl. 13 Obchodní podmínky).
Místo plnění VZ:

k. ú. Hronov - Zbečník

adávací Kdokumentace
a pokyny pro zpracování nabídky
zaji tění splnění povinností uchazeče je po adována jistota v souladu s § 67 odst. 1 zákona ve
vý i:

-

1 400 000,
000,- Kč

Jistota bude poskytnuta uchazečem formou bankovní záruky nebo poji tění záruky nebo p evodem
na účet zadavatele č. 14504883/0300. Uchazeč je povinen vyplnit do variabilního symbolu IČ
zadavatele. Jako specifický symbol bude uvedeno IČ dodavatele.
Platnost bankovní záruky nebo poji tění záruky musí být po celou dobu zadávací lh ty dle § 43
zákona. Zadávací lh ta činí 120 dní. V p ípadě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo
poji tění záruky bude kopie těchto listin pevnou součástí nabídky. Originál těchto listin bude vlo en
volně do nabídky tak, aby je zadavatel mohl ve lh tě vrátit uchazeči.
Má-li být jistota poskytnuta formou poji tění záruky, pojistná smlouva musí být uzav ena tak, e
poji těným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
Pojistitel vydá poji těnému písemné prohlá ení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné
plnění.
Bude-li jistota poskytnuta jiným zp sobem ne bankovní zárukou, je dodavatel povinen dolo it v
nabídce informace, ze kterých bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota vrácena, včetně
názvu peně ního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu. Dodavatelé jsou povinni p i
poskytnutí jistoty formou slo ení na účet či bankovním p evodem dolo it v nabídce doklad o
slo ení jistoty na účet zadavatele nebo o jeho p evodu. Za doklad o poskytnutí jistoty bude
pova ováno nap . potvrzení banky, výpis z účtu uchazeče. Z dokladu musí být jednoznačně
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patrné, e částka byla p ipsána či p evedena na účet zadavatele, a to nejpozději v poslední den
lh ty pro podání nabídek. Za doklad o slo ení jistoty nebude pova ován bankovní p íkaz.
Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z poji tění záruky nebo
mu p ipadá poskytnutá peně ní jistota včetně úrok zúčtovaných peně ním ústavem pokud:
- uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zru il nebo změnil nabídku
nebo odmítl-li uzav ít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil povinnost
poskytnou zadavateli ádnou součinnost k uzav ení smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona;
Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost z ejmé, e zadavatel m e
uplatnit práva z bankovní záruky nebo z poji tění záruky v obou shora uvedených p ípadech,
zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího ízení z d vodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o
poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být p ilo en jeho ú ední p eklad do českého jazyka.
Podá-li uchazeč p ed uzav ením smlouvy na ve ejnou zakázku námitky a zadavatel těmto
námitkám vyhoví, je uchazeč povinen opětovně slo it peně ní jistotu, která byla zadavatelem
uvolněna, do 5 pracovních dn od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona.
Nesplní li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího ízení vyloučen. Podá-li
uchazeč návrh na zahájení ízení o p ezkoumání úkon zadavatele, musí opětovně poskytnout
jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.
Jistotu uvolní zadavatel uchazeči v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákona:
a„ jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodněj í nebo s ním bylo mo no uzav ít smlouvu
podle § 82 odst. 4 zákona, do 5 pracovních dn po uzav ení smlouvy,
b„ jeho nabídka nebyla vybrána jako nejvhodněj í a nebyl s ním mo no uzav ít smlouvu
podle § 82 odst. 4 zákona, do 5 pracovních dn po odeslání oznámení o výběru
nejvhodněj í nabídky podle § 81 odst. 3 či jeho uve ejnění podle § 81 odst. 4 zákona,
c„ který byl ze zadávacího ízení vyloučen, do 5 pracovních dn po odeslání oznámení o
vyloučení,
d„ pokud bylo zadávací ízení zru eno, do 5 pracovních dn po odeslání oznámení o zru ení
zadávacího ízení podle § 84 odst. 8 zákona.

adávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
11.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace.
Ve keré doklady po adované k prokázání splnění kvalifikace musí být
zákona p edlo eny v kopii.
kopii Bude-li zadavatel po zájemci po adovat
ově ené kopie doklad prokazujících splnění kvalifikace p ed uzav ením
se kterým má být uzav ena smlouva podle ustanovení § 82 zákona, tyto
v souladu s § 57 odst. 1 zákona.

v souladu s § 57 odst. 1
p edlo it originály nebo
smlouvy, pak je zájemce,
doklady povinen p edlo it

Je-li zadavatelem vy ádáno čestné prohlá ení,
ení musí být podepsáno oprávněnou osobou
dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejst íku, v p ípadě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo ú edně ově ená kopie zmocnění této osoby součástí doklad , kterými zájemce
prokazuje splnění kvalifikace.
Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení
dodavatele ze zadávacího ízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a„ splnění základních kvalifikačních p edpoklad podle § 53 zákona
b„ splnění profesních kvalifikačních p edpoklad podle § 54 zákona
c„ čestné prohlá ení o splnění ekonomické a finanční zp sobilosti dle ustanovení § 50 odst. 1
písm. c„ zákona a
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d„ splnění technických kvalifikačních p edpoklad podle § 56 zákona.
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodněj í nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel
povinen nejpozději do 7 pracovních dn tuto skutečnost ve ejnému zadavateli písemně oznámit a
současně p edlo it pot ebné dokumenty v plném rozsahu do 10 pracovních dn od oznámení této
skutečnosti ve ejnému zadavateli.
Povinnost podle p edchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu
s rozhodnutím zadavatele mo né uzav ít smlouvu, a to a do doby uzav ení smlouvy. V takovém
p ípadě musí uchazeč, s ním ve ejný zadavatel uzavírá smlouvu, p edlo it pot ebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději p i uzav ení smlouvy.
Ve keré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musí vztahovat výhradně k osobě dodavatele
se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním p edch dcem dodavatele a
její ve keré závazky p evzal dodavatel.

11.2. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace po adované zadavatelem
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b„ a d„ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém p ípadě povinen ve ejnému zadavateli p edlo it:
-

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního p edpokladu podle
§ 53 odst. 1 písm. j„ - subdodavatel není veden v rejst íku osob se zákazem plnění
ve ejných zakázek; a profesního kvalifikačního p edpokladu podle § 54
písm. a„ subdodavatelem
dolo ení výpisu z obchodního rejst íku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
pro platnost výpisu
z obchodního rejst íku a základního kvalifikačního p edpokladu platí stejné podmínky jako
p i prokazování kvalifikace dodavatelem, a
smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z ní vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění ve ejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimi
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění ve ejné zakázky, a to alespo
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b„ a
d„.
Dodavatel není oprávněn prost ednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
shora uvedeného písmene a„.

V p ípadě, e uchazeč bude prokazovat kvalifikaci prost ednictvím subdodavatele, uvede je to
Seznamu subdodavatel , která tvo í p ílohu č. 3 této zadávací dokumentace. V p ípadě, e
uchazeč proká e v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikac
kvalifikace
e prost ednictvím
subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je
oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze
záva ný
ných d vod a s p edchozím písemným souhlasem objednatele,
objednatele, p ičem nový subdodavatel
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou p vodní subdodavatel prokázal za
zhotovitele. Objednatel nesmí
nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních d vod
odmítnout, pokud mu budou p íslu né doklady p edlo eny. BudeBude-li jakýkoliv subdodavatel
vykonávat činnost p ímo v objektu, je zhotovitel povinen p edem objednateli sdělit jejich jméno a
p íjmení, resp., název nebo obchodní firmu a dal í základní identifikač
identifikační údaje, včetně základního
určení rozsahu jejich
jejich činnosti v objektu.

11.3. Prokázání kvalifikace, pokud podává nabídku více osob společně
Má-li být p edmět ve ejné zakázky plněn několika dodavateli společně, a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, je ka dý z dodavatel povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních p edpoklad podle § 50 odst. 1 písm. a„ a profesního kvalifikačního p edpokladu
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podle § 54 písm. a„ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b„ a d„ musí
prokázat v ichni dodavatelé společně. V p ípadě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prost ednictvím subdodavatele se odstavec 4 pou ije obdobně.
V p ípadě, e má být p edmět ve ejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou ve ejnému
zadavateli povinni p edlo it současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních p edpoklad
smlouvu, ve které je obsa en závazek, e v ichni tito dodavatelé budou v či ve ejnému zadavateli
a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s ve ejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění ve ejné zakázky, i po dobu trvání jiných
závazk vyplývajících z ve ejné zakázky. Po adavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé
byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvlá tní právní p edpis nebo zadavatel nestanoví
jinak.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím ízení, nesmí
nesmí být současně subdodavatelem, jeho
prost ednictvím jiný dodavatel v tomté zadávacím ízení
ízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dal ími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jeho prost ednictvím jiný dodavatel v tomté zadávacím ízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel v echny nabídky podané takovým dodavatelem vy adí.

11.4. Prokázání kvalifikace v p ípadě zahraničních osob
Pokud nevyplývá ze zvlá tního právního p edpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace zp sobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydli tě, a to v rozsahu po adovaném tímto zákonem a ve ejným zadavatelem. Pokud se podle
právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydli tě zahraničního dodavatele určitý
doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlá ením. Není-li povinnost, její splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydli tě zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlá ení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace p edkládá zahraniční dodavatel v p vodním jazyce
s p ipojením
ipojením jejich ú edně ově eného p ekladu
ekladu do českého jazyka,
jazyka pokud zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí
i v p ípadě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném ne českém jazyce dodavatel se
sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost
p ipojit k doklad m ú edně ově ený p eklad do českého jazyka se nevztahuje na dok
doklady
lady ve
slovenském jazyce.

kvalifikaččních
11.5. Zájemce musí v souladu se zákonem p edlo it pro splnění kvalifika
p edpoklad následující doklady:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
Základní kvalifikační p edpoklady spl uje zájemce:
zájemce:
a„ který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnos z
trestné činnosti, podílnictví, p ijetí úplatku, podplacení, nep ímého úplatká ství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně p ípad , kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo do lo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo ka dý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento p edpoklad
spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo ka dý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li nabídku či ádost o účast zahraniční právnická osoba
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prost ednictvím své organizační slo ky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle
uvedených osob rovně vedoucí této organizační slo ky; tento základní kvalifikační p edpoklad
musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydli tě,
b„ který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jeho skutková podstata souvisí s
p edmětem podnikání dodavatele podle zvlá tních právních p edpis nebo do lo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
spl ovat jak tato právnická osoba, ta její statutární orgán nebo ka dý člen statutárního orgánu,
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
ka dý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ádost o účast
zahraniční právnická osoba prost ednictvím své organizační slo ky, musí p edpoklad podle
tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovně vedoucí této organizační slo ky; tento
základní kvalifikační p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydli tě,
c„ který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutě e formou
podplácení podle zvlá tního právního p edpisu,
d„ v či jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční ízení, v
něm bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, e
majetek nepostačuje k úhradě náklad insolvenčního ízení, nebo nebyl konkurs zru en proto,
e majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvlá tních právních
p edpis ,
e„ který není v likvidaci,
f„ který nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydli tě dodavatele,
g„ který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní poji tění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydli tě dodavatele,
h„ který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a p íspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydli tě dodavatele,
i„ který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně ulo eno kárné opat ení podle zvlá tních právních p edpis , je-li podle § 54 písm.
d„ po adováno prokázání odborné zp sobilosti podle zvlá tních právních p edpis ; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prost ednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento p edpoklad na tyto osoby,
j„ který není veden v rejst íku osob se zákazem plnění ve ejných zakázek a
k„ kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně ulo ena pokuta za umo nění výkonu
nelegální práce podle zvlá tního právního p edpisu.
Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních p edpoklad
p edlo ením čestného prohlá ení dle ustavení § 62 odst. 2 zákona.

podle p edchozího odstavce

Dle § 57 odst. 2 zákona nesmějí být doklady prokazující splnění základních kvalifikační
kvalifikačních
p edpoklad star í 90 kalendá ních dn .

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
Zadavatel po aduje k prokázání splnění profesních kvalifikačních p edpoklad
p edlo ení ní e uvedených doklad prokazujících dále popsané skutečnosti:

dodavatele

Kvalifikace podle § 54 písm. a„ zákona:
výpis z obchodního rejst íku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii.
Kvalifikace podle § 54 písm. b„ zákona:
doklad o oprávnění k podnikání podle zvlá tních právních p edpis v rozsahu odpovídajícímu
plnění zakázky, zejména doklad prokazující p íslu né ivnostenské oprávnění či licence, v prosté
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kopii, a to minimálně v rozsahu pro Provádění staveb, jejich změn a odstra ování a výkon
zeměmě ičských činností.
Kvalifikace dle § 54 pí
písm. d„ zákona:
prokázání odborné zp sobilosti ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architekt a o výkonu povolání autorizovaných in enýr a technik činných ve
výstavbě, ve znění pozděj ích p edpis , podle § 54 písm. d„ zákona, tzn. osvědčení o vzdělání a
profesní kvalifikaci dodavatele:
-

Osvědčení o autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architekt a o výkon povolání autorizovaných in enýr a technik činných ve výstavbě, ve
znění pozděj ích p edpis
autorizovaný in enýr v oboru vodohospodá ské stavby či
v oboru stavby vodního hospodá ství a krajinného in enýrství, či autorizovaný stavitel
v oboru stavby vodního hospodá ství a krajinného in enýrství či v oboru vodohospodá ské
stavby stavby zdravotně technické, zvlá tě u osob, které jsou odpovědné za provádění
prací, v kopii,

Dle § 57 odst. 2 zákona nesmí
nesmí být výpis z obchodního rejst íku ke dni nabídky, star í 90
kalendá ních dn .

Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c)
zákona
Zájemce p edlo í čestné prohlá ení o ekonomické a finanční zp sobilosti splnit ve ejnou zakázku
dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c„ zákona.

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
zákona
Zadavatel po aduje k prokázání splnění technických kvalifikačních p edpoklad
p edlo ení ní e uvedených doklad prokazujících dále popsané skutečnosti:
-

dodavatele

dle § 56 odst. 3 písm. a„ zákona:

Zájemce proká e tento kvalifikační p edpoklad p edlo ením seznamu alespo
4 (čty „
nejvýznamněj ích stavebních zakázek obdobného charakteru tzn. z oblasti vodohospodá ské
infrastruktury v minimální vý i 35 mil. Kč bez DPH za ka dou stavbu, dokončených za posledních
5 let z nich alespo :
-

min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace s min. DN 300, ve vý i min.
35 mil. Kč bez DPH, za ka dou z nich,
min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace včetně tlakové kanalizace
s min. 2 čerpacími stanicemi, ve vý i min. 35 mil. Kč bez DPH, za ka dou z nich.
nich.

Seznam nejvýznamněj ích stavebních prací ve formě čestného prohlá ení bude minimálně
obsahovat:
a„ název objednatele,
b„ název stavby, kde byla významná stavba realizována,
c„ celkový rozsah stavby (ve finančním vyjád ení v Kč bez DPH„,
d„ doba a místo provádění stavebních prací.
Zájemce tento kvalifikační p edpoklad dolo í dále osvědčeními od objednatel pro zakázky, které
jsou uvedeny v seznamu za ka dou stavbu v kopii, a to v tomto slo ení:
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-

min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace s min. DN 300 ve vý i 35
min. mil. Kč bez DPH, za ka dou z nich,
min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace včetně tlakové kanalizace
s min. 2 čerpacími stanicemi ve vý i min. 35 mil. Kč bez DPH, za ka dou z nich,

Osvědčení je dodavatel povinen p edlo it v prosté kopii a podepsané objednatelem s uvedením
následujících údaj :
a„ název objednatele,
b„ název stavby, kde byla významná stavba realizována,
c„ celkový rozsah stavby (ve finančním vyjád ení v Kč„,
d„ doba a místo provádění stavebních prací,
e„ údaj, e byly prováděny tyto stavební práce ádně a odborně.

11.6. Postup zadavatele p i posouzení kvalifikace
Zadavatel resp. zadavatelem pově ená komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska po adavk stanovených v souladu se
zákonem a těmito zadávacími podmínkami.
Zadavatel m e po adovat po dodavateli, aby písemně objasnil p edlo ené informace či doklady
nebo p edlo il dal í informace či doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s ustanovením §
59 odst. 4 zákona. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v p imě ené lh tě stanovené
ve ejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lh tě podle
§ 52 zákona, tj. ve lh tě pro podání nabídek.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v po adovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat
zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím ízení.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti
v zadávacím ízení s uvedením d vod .

11.7. Prokázání kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatel
Dodavatel m e p i prokazování své kvalifikace p edlo it zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatel (§ 127 zákona„, a to ve lh tě pro prokázání splnění kvalifikace, p ičem
tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a„ základních kvalifikačních p edpoklad podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a
b„ profesních kvalifikačních p edpoklad § 54 písm. a„ a d„ zákona v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních p edpoklad pokrývají
po adavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních p edpoklad pro
plnění ve ejné zakázky.
Zadavatel p ijme výpis ze seznamu ne star í ne 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být
splnění kvalifikace prokázáno.

11.8. Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému
certifikovaných dodavatel
Dodavatel m e p i navrhování své kvalifikace p edlo it zadavateli certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatel , který obsahuje nále itosti stanovené v § 139 zákona, a to ve
lh tě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu
dni lh ty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona„.
Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údaj , splnění
kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, e neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud
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z p edlo eného certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené
zadavatelem.
Zadavatel dále stanoví, e pokud z p edlo eného certifikátu nebude zcela vyplývat úplné splnění
v ech jednotlivých kvalifikačních p edpoklad stanovených zadavatelem, zájemce je povinen
k certifikátu p ipojit dal í listiny, které jednoznačně prokazují, e p edpokladem certifikace bylo
právě splnění v ech jednotlivých kvalifikačních p edpoklad stanovených zadavatelem.

dávací dokumentace
amusí
pokyny
pro
zpracování
nabídky
Součástí nabídky uchazeče
být rovně dle
ustanovení
§ 68 odst. 3 zákona:
-

-

-

Seznam statutárních orgán nebo člen statutárních orgán , kte í v posledních 3 letech od
konce lh ty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
MáMá-li dodavatel formu akciové společnost, seznam vlastník akcií, jejich souhrnná
jmenovitá hodnota p esahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lh tě pro podání
nabídek,
Prohlá ení uchazeče
uchazeče o tom, e neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zvlá tního
právního p edpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodá ské soutě e a o změně
některých zákon (zákon o ochraně hospodá ské soutě e„, ve znění pozděj ích p edpis ,
v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou.

Zadavatel k vý e uvedenému uvádí, e v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona m e
hodnotící komise po ádat o doplnění vý e uvedených doklad do 3 pracovních dn , pokud
hodnotící komise nestanoví lh tu del í. Hodnotící komise m e na ádost uchazeče tuto lh tu
prodlou it nebo m e zme kání lh tu prominout.

Zadávací
dokumentace
pokyny
proobchodní
zpracování
nabídky
Zadavatel
p edkládá jako součásta
zadávací
dokumentace
a platební podmínky
v souladu
s § 44 odst. 3 písm. a„ zákona (dále jen obchodní podmínky „ a dále v souladu s ustanovením
§ 46d zákona. Obchodní a platební podmínky pro plnění p edmětu díla této ve ejné zakázky jsou
uvedeny ve formulá i - Smlouva o dílo, která je p ílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Tento
návrh smlouvy o dílo je (Obchodní
(Obchodní a platební podmínky„
podmínky„ je pro uchazeče závazný.
závazný. Zájemce do
návrhu smlouvy o dílo (obchodních a platebních podmínek„ vyplní pouze nabídkovou cenu,
kontaktní údaje a údaje dle hodnotících kritérií„.
Návrh smlouvy musí být v souladu s těmito obchodními a platebními podmínkami.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu
statutárním orgánem zmocněnou v souladu se zp sobem jednání jménem uchazeče o ve ejné
zakázce. Originál či ú edně ově ená kopie zmocnění musí být v takovém p ípadě součástí návrhu
smlouvy uchazeče.
P edlo ení nepodepsaného návrhu smlouvy, pop ípadě nep edlo ení zmocnění dle p edchozí věty
není p edlo ením ádného návrhu po adované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém p ípadě
neúplná a zadavatel ji vyloučí z dal ího posuzování pro nesplnění zadávacích podmínek.
Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle po adavk zadavatele v této zadávací
dokumentaci a obchodních podmínkách rovně ustanovení zákona, obchodního zákoníku a
dal ích právních p edpis , které se vztahují k plnění této ve ejné zakázky.
Obchodní a platební podmínky vymezují rámec smluvního vztahu.
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Uchazeč je povinen k návrhu smlouvy o dílo p edlo it jako p ílohu:
-

Harmonogram s denní podrobností především pro kritickou část výstavby – hlavní stoka
A, tj.:
1. Podrobný harmonogram výstavby, tj.: podrobné technologické členění na
jednotlivé fáze výroby (Přípravné práce, HSV, PSV, PVD, Zkoušky a měření), který
bude dále obsahovat:
•
•
•

Podrobnou strukturu výrobního procesu (grafická část min. v týdnech„ s uvedením
zahájení, dokončení, dobou trvání (ve dnech„.
Členění harmonogramu bude shodné s členěním dle technologického rozboru,
tedy v technologické a objektové struktu e stavebních proces ,
Grafické vyznačení kritické cesty: u činností mimo kritickou cestu, bude graficky a
textově vyznačena jejich rezerva ve dnech (technologické vazby, které vychází
z teorie sí ových graf a časového plánování, a které jsou nezbytné pro ádnou
koordinaci a plynulost výstavby technologické p estávky, či nutné časové posuvy
stavebních prací, které charakterizují p edcházející, nebo následující stavební
činnosti„.

2. Technologický rozbor, který znázor uje technologickou strukturu výrobního
procesu v členění do dílčích stavebních proces , které znázor ují práci
jednotlivých čet. Technologický rozbor bude obsahovat návrh slo ení pracovních
čet, určením počtu pracovník , výpočet celkové skutečné pracnosti a doby
jednotlivých dílčích stavebních proces
3. Zp sob výpočtu nejd íve mo ných a nejpozději p ípustných termín jednotlivých
stavebních proces , vycházející z teorie sí ových graf a časového plánování,
pou itý p i sestavování podrobného harmonogramu.
-

Současně bude dolo en podrobný věcný harmonogram zpracování jednotlivých etap, resp.
harmonogram výstavby s p edpokládanými finančními objemy prostavěnosti (časový plán
plnění„, a to dle jednotlivých měsíc , p edlo ení formou sí ového grafu.
Dále uchazeč dolo í jako p ílohu smlouvy o dílo:
dílo:

-

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (bude doloženo
taktéž v nabídce),

Pojistná smlouva
Vítězný uchazeč je povinen p ed podpisem smlouvy na základě výzvy zadavatele p edlo it
zadavateli pojistnou smlouvu na poji tění odpovědnosti za kodu uchazeče v min. vý i
76 000 000,- Kč, v kopii NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY
Subdodavatelé
Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje po adavek, e určitá věcně vymezená část plnění
p edmětu ve ejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Věcně vymezená část zakázky,
která nesmí
nesmí být plněna subdodavatelem,
subdodavatelem, jsou tyto objekty:
objekty SO 01 gravitační stoky, nikoliv v ak
odlehčovací komory.
komory.
Ostatní části zakázky mohou být plněny prost ednictvím subdodavatele,
subdodavatele, tedy:
SO 01 Odlehčovací komory
SO 02 Čerpací stanice ČS 1
SO 03 P ípojka NN k ČS 1
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SO 04 Výtlak V.1
SO O5 Čerpací stanice ČS 2
SO 06 P ípojka NN k ČS 2
SO 07 Výtlak V.2
SO 09 P elo ky vodovodu
SO 10 De ová kanalizace, napojovací body
Vedlej í a ostatní rozpočtové náklady
V případě, že zhotovitel prokáže v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž
nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel
prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel
vykonávat činnost přímo v objektu, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a
příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního
určení rozsahu jejich činnosti v objektu.
Dodavatel p edlo í seznam subdodavatel podle ustanovení § 147a odst. 5 zákona zadavateli
nejpozději do 60 dn od splnění p edmětu smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendá ního
roku v p ípadě, e plnění smlouvy p esahuje 1 rok. Pokud bude mít subdodavatel dodavatel formu
akciové společnosti, je p ílohou seznamu i seznam vlastník akcií, jejich souhrnná jmenovitá
hodnota p esahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lh tě 90 dn p ed dnem p edlo ení
seznamu subdodavatel .
Plán organizace
organizace výstavby

Uchazeč dále dolo í do nabídky plán organizace výstavby, kde uvede:
-

jasný popis e ení zaji tění funkčního podnikatelského prost edí v obci,
e ení zaji tění p ístupu nemovitostí,
medializace akce,
zp sob zaji tění pravidelného informování občan o pr běhu výstavby,
zaji tění bezpečnosti a ekologického p ístupu v pr běhu celé výstavby.

Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
14.1. Nabídková cena
P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky činí 76 467 098,
098,- Kč bez DPH + rezerva na pokrytí
nep edvídatelných událostí ve vý i 5 200 000,
000,- Kč.
Nabídková cena musí být stanovena k datu zahájení prací a musí krýt ve keré náklady nezbytné k
ádné realizaci díla.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého p edmětu plnění ve ejné
zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění:
nabídková cena bez daně z p idané hodnoty (DPH„, samostatně DPH a nabídková cena včetně
DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, viz p íloha
č. 1 této Zadávací dokumentace. Vý e nabídkové ceny v celých Kč bez DPH a bez rezervy je
p edmětem kritérií hodnocení nabídek.
Zadavatel dále zd raz uje, e součástí ceny uvedené v podané nabídce musí být rezerva ve
stanovené vý i 5 200 000,
000,- Kč. Rezerva v této vý i je obsa ena v soupisu stavebních prací,
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dodávek a slu eb,
eb, je závazná a nesmí být měněna. Tato rezerva v ak bude moci být čerpána
pouze v p ípadě, e Státní fond ivotního prost edí ČR odsouhlasí p ípadné nákladové polo ky,
které vzniknou díky nep edvídatelným událostem. Tyto nákladové polo ky musí také odsouhlasit
investor.
investor.
Absence rezervy v této po adované vý i je d vodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím
ízení.
Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění ve ejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací jako nejvý e p ípustná, kterou bude mo no p ekročit pouze v p ípadech upravených
v odst. 14.3. Zadávací dokumentace.
Po adovaný zp sob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestli e:
- uvede nabídkovou cenu dle po adavk stanovených vý e do návrhu smlouvy o dílo,
- dolo í podrobné polo kové rozpočty (tj. oceněný soupis prací, dodávek a slu eb
rozpočet„. Jednotkové ceny uvedené v polo kových rozpočtech jsou cenami platnými po
celou dobu realizace díla.

14.2. Zpracování nabídkové ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek a slu eb
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis provedených prací,
dodávek a služeb spolu s výkazem
em výměr požadovaných prací, dodávek a konstrukcí
v tištěné formě i v elektronické podobě.
Soupis stavebních prací, dodávek a slu eb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek
uchazeč na danou ve ejnou zakázku a obsahuje podmínky a po adavky zadavatele, na základě
kterých má být zpracována nabídková cena uchazeč . Účelem tohoto soupisu je zabezpečit
obsahovou shodu v ech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení uchazeči p edlo ených
cenových nabídek.
Pokud uchazeč nesplní ve vztahu k nabídkové ceně v echny pokyny nebo pokud nabídka
uchazeče nebude spl ovat ve keré po adavky s ohledem na zadávací dokumentaci, znamená to
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vy azení uchazeče ze zadávacího ízení, a to
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona.
Proto d razně doporučujeme v em uchazeč m, aby zpracování nabídkové ceny a nace ování
soupisu prací, dodávek a slu eb, věnovali nále itou pozornost.
-

projekční kancelář použila při zpracování soupisu prací, dodávek a služeb cenovou
soustavu URS 01/2013, přičemž ostatní položky, které nejsou zpracovány dle cenové
soustavy URS, jsou individuálními položkami. Položky, jež nejsou obsaženy v cenové
soustavě URS, jsou definovány popisem položky, a to jak technicky, tak kvalitativně.

-

zadavatelem poskytnuté soupisy
soupisy stavební prací, dodávek a slu eb jsou pro zpracování
nabídkové ceny závazné, p ičem povinností uchazeče je p edlo it do nabídky rozpočty,
je musí být obsahově, textově a formátem shodné jako p edané soupisy stavebních prací,
dodávek a slu eb včetně výkazu výměr!

Uchazeč musí p i oce ování soupisu prací, dodávek a slu eb:
•
•

dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce
stavebního charakteru,
postupovat tak, aby v ádném p ípadě jeho oceněním nedo lo k vy azení jakékoliv polo ky
ze soupisu prací, dodávek a slu eb, doplnění polo ky do soupisu, jakémukoliv zásahu do
popisu polo ky, změny mno ství nebo změny jakéhokoliv jiného údaje v soupisu,
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•
•

•
•
•
•

•

•

dodr et popis polo ky v soupisu tak, jak byla definována zadavatelem včetně výkazu
výměr,
ocenit bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nikoliv ocenění „nulou“ nebo
vynechání ceny u této položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce neakceptovatelné„„ a dodržet obsahovou náplň soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy,
uchazeč dále nesmí „rozpouštět“ položky pod jiné položky v soupisu prací, dodávek
a služeb,
uchazeč musí každý soupis prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci
zadávací dokumentace předložit v nabídce a prokázat položkovým rozpočtem,
položkový rozpočet musí svojí strukturou a obsahem bezvýhradně odpovídat příslušnému
soupisu, změny v kterékoliv části položky vytvořené uchazečem, jsou nepřípustné. Dále je
nepřípustná změna struktury či obsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
za soulad položkových rozpočtů a soupisu prací, dodávek a služeb je odpovědný uchazeč
(má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv
nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odst. 3
zákona. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a
služeb a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné
množství měrných jednotek, apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího
posuzování.
Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu
upřesní obsah soupisu prací, dodávek a služeb, např. formou doplnění položek do soupisu
prací, dodávek a služeb, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek ze
soupisu prací, dodávek a služeb apod., je uchazeč povinen tuto změnu, oznámenou
v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odst. 2 zákona),
zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení
podmínek zadávacího řízení.
V případě víceprací činností, které neobsahuje položkový rozpočet, bude postupováno při
jejich ocenění dle postupu uvedeného v obchodních podmínkách.

Součástí zadávací dokumentace je i projektová dokumentace ve stupni pro provedení
stavby, přičemž projekční kancelář použila při zpracování cenovou soustavu URS 01/2013,
přičemž ostatní položky, které nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS, jsou vlastními
položkami zadavatele.
Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do
oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného
formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

14.3. Podmínky
Podmínky pro změnu nabídkové ceny
Zadavatel nep ipou tí p ekročení vý e nabídkové ceny, vyjma změny:
-

-

da ových p edpis , majících prokazatelný vliv na cenu p edmětu plnění,
bude-li objednatel písemně po adovat provedení prací, které nejsou obsa eny v zadávací
dokumentaci dle § 23 zákona nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky
z p edmětu plnění,
pokud objednatel bude po adovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, ne tu, která byla
určena projektovou dokumentací,
dojde-li ke změně p edmětu díla na základě odchylek a dopl k vyplývajících ze zákon ,
na ízení vlády a vyhlá ek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo,
a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

Cena bude stanovena jako konečná, nep ekročitelná. P i ve kerých změnách smlouvy bude
dodr eno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
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Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
15.1. Zp sob a forma zpracování nabídky

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originále v souladu se zadávacími
podmínkami, a to včetně po adovaného azení nabídky.
Nabídka včetně ve kerých po adovaných doklad musí být zpracována výhradně v českém
jazyce. Ve keré doklady či prohlá ení, u nich je vy adován podpis uchazeče, musí být podepsány
jazyce
statutárním orgánem uchazeče; v p ípadě podpisu jinou osobou musí být originál nebo ú edně
ově ená kopie jejího zmocnění dolo en v nabídce.
DOPORUČENÍ:
Nabídka by měla být včetně ve kerých po adovaných doklad a p íloh svázána do jednoho
svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem ve ejné zakázky a obchodní firmou a
sídlem uchazeče. Svazek by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy.
Ve keré doklady musí být kvalitním zp sobem vyti těny tak, aby byly dob e čitelné. ádný doklad
nesmí obsahovat opravy a p episy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

15.2. Po adavky na jednotné uspo ádání písemné verze nabídky
Uchazeč závazně pou ije po adí dokument
článku zadávací dokumentace:

specifikované v následujících bodech tohoto

 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně pou ije p ílohu č. 1
Krycí list nabídky (vzor Zadávací dokumentace„. Na krycím listu budou uvedeny
následující údaje: název ve ejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a
uchazeče (včetně osob zmocněných k dal ím jednáním„, nejvý e p ípustná nabídková
cena pro dílčí část zakázky v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis
osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 Doklady, jimi zájemce o VZ spl uje kvalifikační kritéria:
1.

Základní kvalifikační p edpoklady podle § 53 zákona:
a. Čestné prohlá ení dle ustanovení § 62 odst. 2 zákona p íloha č. 2 (vzor součástí Zadávací dokumentace„

2.

Profesní kvalifikační p edpoklady podle § 54 zákona:
a. Výpis z obchodního rejst íku, ne star í 90 dn
podání nabídky, v kopii

ke dni

b. Doklad o oprávnění k podnikání, min. Provádění staveb,
jejich změn a odstra ování, výkon zeměmě ičských
činností, v kopii,
c.

3.

Doklad o autorizaci pro vodohospodá ské stavby či stavby
vodního hospodá ství a krajinného in enýrství
buď
autorizovaný in enýr nebo stavitel, v kopii

Ekonomické a finanční kvalifikační p edpoklady podle § 55 zákona:
zákona:
a. čestné prohlá ení o ekonomické a finanční zp sobilosti
splnit ve ejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm.
c„ zákona.

4.

Technické kvalifikační p edpoklady podle § 56 zákona:
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a. Čestné prohlá ení = seznam zakázek ve formě p ehledné
tabulky o provedení nejvýznamněj ích stavebních prací
formou čestného prohlá ení vč. osvědčení o ádném
provedení prací od objednatele pro ka dou po adovanou
referenční zakázku, v kopii
 Seznam statutárních orgán nebo člen statutárních
statutárních orgán , kte í v posledních 3 letech od
konce lh ty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele - P íloha č. 6 (vzor součástí ZD„,
 MáMá-li dodavatel formu akciové společnost, seznam vlastník akcií, jejich souhrnná
jmenovitá hodnota p esahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lh tě pro podání
nabídek P íloha č. 6 (vzor součástí ZD„,
 Čestné prohlá
prohlá ení uchazeče o tom, e neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle
zvlá tního právního p edpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodá ské soutě e a o
změně některých zákon (zákon o ochraně hospodá ské soutě e„, ve znění pozděj ích
p edpis , v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou P íloha č. 6 (vzor součástí ZD„..
 P íloha č. 3

Seznam subdodavatel (vzor součástí ZD„

 P íloha č. 4

Prohlá ení o seznámení se zadávací dokumentací a jejími p ílohami (vzor

součástí ZD„

 P íloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat (v
ti těné i elektronické podobě na CD„ včetně:
-

denní harmonogram provedení díla v členění dle čl. 13 Obchodní podmínky (bude
doloženo taktéž v nabídce),
platební kalendář v členění dle jednotlivých měsíců (bude doloženo taktéž
v nabídce),,
oceněný soupis prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr v ti těné a
elektronické podobě na CD (bude doloženo taktéž v nabídce),
-

vítězný uchazeč je povinen p ed podpisem smlouvy na základě výzvy
zadavatele p edlo it zadavateli pojistnou smlouvu na poji tění
odpovědnosti za kodu uchazeče v min. vý i 76 000 000,- Kč, v kopii
NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY

 Bankovní záruka, poji tění záruky nebo doklad o slo ení jistoty dolo ený potvrzením
banky či výpisem z účtu,
účtu a to ve vý i 1 400 000,000,- Kč,
Kč a to v originále i kopii viz. čl. 10
této ZD.
 Plán organizace výstavby
 Ostatní doklady či informace tvo ící nabídku, nap . smlouva o sdru ení v p ípadě
společné nabídky více uchazeč , smlouva o smlouvě budoucí atp.
DOPORUČENÍ:
Vý e specifikované jednotlivé části svazku nabídky budou z etelně označeny p edělovými, nejlépe
barevnými listy, které musí být rovně očíslovány a započteny do celkového počtu list v nabídce.
Je-li p íloha irelevantní, vlo í uchazeč prohlá ení o irelevantnosti p ílohy dle vý e uvedeného
po adí.
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A. Vý e nabídkové ceny v Kč bez DPH a bez rezervy
váha 100 %
Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění ve ejné zakázky v Kč.
P edmětem hodnocení nabídky je vý e nabídkové ceny v celých Kč bez DPH a bez rezervy.

Zadavatel stanoví, e p i hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její vý e bez daně z p idané
hodnoty.
Pro hodnocení nabídek bude pou ita bodovací stupnice v rozsahu 0 a 100.
Pro číselně vyjád itelné kritérium, pro které má nejvhodněj í nabídka minimální hodnotu kritéria
(vý e nabídkové ceny„, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100
a poměru hodnoty nejvhodněj í nabídky k hodnocené nabídce.
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Nabídky je mo no podávat osobně na adresu osoby pově ené zadavatelskými činnostmi: DABONA
s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kně nou 516 01, a to v pracovních dnech od 8:00 do 16:00
hod., v poslední den podání nabídky do 9:00 hod. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika L iča ová,;
lzicarova@dabona.eu ; tel/fax: +420 494 531 538 / +420 494 322 044 ; gsm: +420 731 514 230.
Uchazeči mohou podat nabídku rovně doporučeně po tou na adresu DABONA s.r.o., Sokolovská
682, Rychnov nad Kně nou 516 01 a to tak, aby byly do konce lh ty pro podání nabídek doručeny.
Zadavatel doporučuje uchazeč m preferovat osobní podání nabídky.
Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, a to v ádné a uzav ené obálce, označené:
VE EJNÁ ZAKÁZKA
Výběrové ízení na dodavatele stavebních prací pro projekt:
projekt:
Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov - Zbečník - NEOTEVÍRAT .
Na obálkách musí být uvedena adresa, na ní je mo né zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 zákona.
Uzav ením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího ízení rozumí opat ení obálky resp.
obalu na uzav ení podpisem a p ípadně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo mo né
jakýmkoliv zp sobem neoprávněně otev ít, ani by do lo k po kození vý e uvedených ochranných
práv.

17.1. Elektronické podání nabídek
Zadavatel stanoví, e nedisponuje elektronickými prost edky, které by umo nily elektronické
podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, e nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.

17.2. Lh ta pro podání nabídek a zadávací lh ta
Lh ta pro podání nabídek končí dne 5.12.2013 v 9:00 hodin.
Nabídky budou p ijímány u osoby pově ené zadavatelskými činnostmi v dy v pracovních dnech od
08:00 hod do 16:00 hod. V poslední den lh ty budou nabídky p ijímány pouze do 9:00 hodin.
Nabídky podané po uplynutí lh ty pro podání nabídek komise nebude otevírat.
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Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 120
120 dn ode dne skončení lh ty pro podání nabídek.

17.3. Náklady uchazeče spojené s podáním nabídky
V echny náklady související s p ípravou a podáním nabídky hradí výhradně p íslu ný uchazeč.
Zadavatel nenese odpovědnost za ádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy
hradit„, které p ípadně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím ízení.

17.4. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5.12. 2013 v 9:01 hod.,
hod. v zasedací místnosti
DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou.
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Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21.11.201
21.11.2013
2013 od 10:00 hod. Sraz uchazeč
Padolí naproti firmě Wikov MGI a.s., Hronov 356, 549 31 Hronov.

v ulici Na

(a„ Účel prohlídky
Prohlídka místa budoucího plnění slou í výhradně k seznámení dodavatel se stávajícím místem
budoucího plnění, s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé pova ují, nad
rámec p edané projektové dokumentace a dal ích podklad , za d le ité pro zpracování nabídky.
(b„ Zp sob vyjasnění p ípadných dotaz
P i prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatel vzná et dotazy a p ipomínky, ale
odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění
vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k p edmětu plnění či obsahu zadávací
dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace.
dokumentace

ZadávacíZadavatel
dokumentace
pokyny
nep ipou tí variantnía
podání
nabídek. pro zpracování nabídky

Zadávací
dokumentace
Zadavatel
si vyhrazuje právo: a pokyny pro zpracování nabídky
-

-

-

zru it zadávací ízení dle § 84 zákona,
zru it zadávací ízení dle § 84 odst. 2 písm. e„ zákona v p ípadě, e na straně
zadavatele vzniknou takové okolnosti, v jejich d sledku nebude zadavatel
disponovat dostatečnými finančními prost edky nezbytnými k realizaci díla, a to
nap . z d vodu nep iznání či odejmutí dotace poskytované na realizaci díla či jiné
investiční akce,
up esnit či změnit zadávací podmínky,
uve ejnit smlouvu uzav enou na ve ejnou zakázku včetně p íloh, v ech jejích změn
a dodatk , vý i skutečně uhrazené ceny za plnění ve ejné zakázky a seznam
subdodavatel dodavatele ve ejné zakázky (jedná se o po adavek dle zákona
č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách„,
odstoupit od smlouvy v p ípadě, e dodavatel uvede v nabídce informace nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího ízení,
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-

odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem, pokud bude ze strany poskytovatele
dotace zji těno pochybení v dosavadním postupu zadavatele,
uchazeči sami ponesou ve keré své náklady spojené s účastí v zadávacím ízení,
jednotliví uchazeči jsou povinni zdr et se jakýchkoli jednání, která by mohla naru it
transparentní a nediskriminační pr běh zadávacího ízení, zejména pak jednání,
v jejich d sledku by mohlo dojít k naru ení soutě e mezi uchazeči v rámci zadání
ve ejné zakázky.
dle § 44 odst. 6 zákona, e určitá věcně vymezená část plnění p edmětu ve ejné
zakázky nesmí být plněna subdodavatelem.
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P ílohy:
P íloha č. 1 Krycí list nabídky
P íloha č. 2 Čestné prohlá ení pro splnění základních kvalifikačních p edpoklad dle § 62 odst. 2
písm. d„ zákona
P íloha č. 3 Seznam subdodavatel
P íloha č. 4 Prohlá ení o seznámení se zadávací dokumentací
P íloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo
P íloha č. 6 - Čestné prohlá ení dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona
V Náchodě dne 1.11.2013

….…………………………………………………
Za zadavatele
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