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Úvod
Zadání této veřejné zakázky (dále jen Zakázka) se řídí právem České republiky, zejména zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen Zákon).
Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků přidělených Státním fondem
životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů k výše
uvedené veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle §27 Zákona. Práva, povinnosti či
podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Těmito požadavky je uchazeč povinen se plně řídit a respektovat je při zpracování své
nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v
Zákoně či změny podmínek zde stanovených budou považovány za nesplnění zadávacích
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky bez DPH a bez rezervy činí
83.142.632,30 Kč.
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky včetně rezervy bez DPH činí 91.165.167,Kč.
S ohledem na způsob financování zadavatel nepředpokládá překročení uvedené hodnoty
veřejné zakázky.
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1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zadavatele:

Obec Vinařice

IČ zadavatele:

002 35 113

Sídlo zadavatele:

V. ulice 250, Vinařice, PSČ: 273 07

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Jiří Protiva - starosta

Kontaktní osoba:

Jiří Protiva - starosta

Telefon a Fax:

+420 312 274 539

E-mail:

vinarice@volny.cz

Profil zadavatele

http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:

Project ISA s.r.o.

IČ:

284 65 881

Sídlo podnikání:

Markupova 2854/2a,
Počernice, PSČ: 193 00

Kontaktní osoba ve věcech technických

Ing. Karel Kříž

Telefon:

+420 777 782 570

E-mail:

kriz@pro-ject.cz

Kontaktní osoba ve věcech právních

Mgr. Lukáš Damborský

Telefon:

+420 602 688 435

E-mail:

info@akdamborsky.cz
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2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ÚČELU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1.

Název veřejné zakázky
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

2.2.

Klasifikace veřejné zakázky
Klasifikace hlavního předmětu zakázky dle CPV:
45232400-6

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Klasifikace dalších předmětů zakázky dle CPV:
45232423-3
45232421-9
45232420-2
45252200-0
2.3.

výstavba kanalizačních čerpacích stanic
čistírny odpadních vod
stavební práce na čistírnách odpadních vod
zařízení čistíren odpadních vod

Účel a předmět veřejné zakázky

2.3.1. Předmětem plnění je vybudování nové oddílné splaškové kanalizace, tvořené
gravitačními stokami, 3 přečerpávacími stanicemi odpadních vod a na ně navazujícími
výtlaky.
Celková délka stok je 8161 m. Gravitační stoky profilu DN 300 budou provedeny
v celkové délce 1339 m, celková délka gravitačních stok v profilu DN 250 je 6277 m.
Výtlaky V.1 a V.2 v profilu DN 80 budou provedeny v celkové délce 368 m a výtlak
V.3 v profilu DN 50 bude délky 177 m. Stoky jsou vedeny místními komunikacemi
a přilehlými pozemky. Součástí stavby je vybudování kanalizačních přípojek na
veřejných pozemcích. Bude zhotoveno 458 ks odboček pro kanalizační přípojky (450 ks
dimenze DN 150 mm a 8 ks dimenze DN 200). Kanalizační přípojky budou vyvedeny
mimo komunikace, kde budou dočasně zaslepeny. Celková délka potrubí přípojek
v profilu DN 150 mm je cca 2340 m a v profilu DN 200 mm je 46 m. S ohledem na
zúžený uliční prostor v ulici 1. Máje je nutné pro ukládání kanalizačního potrubí provést
přeložení stávajícího vedení plynovodu STL a vodovodu včetně přepojení přípojek.
Stokovým systémem budou vody dopravovány na nově budovanou čistírnu odpadních
vod. Je navržena mechanicko - biologická ČOV s kapacitou 2000 EO s monolitickými
betonovými nádržemi, zděnou provozní budovou, prefabrikovanými jímkami pro
čerpání, retenci a svážené vody. Do areálu bude přivedeno vodovodní potrubí délky
297 m v profilu D 63 mm.
V areálu ČOV bude vybudována komunikace z obalovaného kameniva. Areálová
komunikace navazuje na stávající cestu, která bude nově zpevněna válcovaným
štěrkem.
Stávající stoky budou nově sloužit pouze pro odvádění dešťových a balastních vod
a budou stávajícími objekty zaústěny do místní vodoteče.
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Celkový rozsah stavby je specifikován projektovou dokumentací pro provedení stavby
zpracovanou společností Project ISA s.r.o., se sídlem Markupova 2854/2a, Praha –
Horní Počernice, PSČ: 193 00, IČ: 284 65 881, datum 04/2013, zakázka č. 026/2013 a
v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v rámci stavebního řízení.
Uvedená projektová dokumentace je přílohou k této zadávací dokumentaci.
2.3.2. Realizace stavby bude provedena dle zadávací dokumentace v rozsahu projektové
dokumentace zpracované společností Project ISA s.r.o., se sídlem Markupova 2854/2a,
Praha – Horní Počernice, PSČ: 193 00, IČ: 284 65 881, datum 04/2013, zakázka č.
026/2013 a dále dle podmínek zadavatele obsažených ve všech částech této zadávací
dokumentace.
2.3.3. Další činnosti související s plněním dle odst. 2.2.1. Jedná se zejména o:
a) provedení prací a dodávek předvídatelných v době uzavření smlouvy, jako je např.
kompletní dodávka technického zařízení a materiálu, provedení vertikálního a
horizontálního přesunu hmot, doprava, ošetřování betonových konstrukcí během
tuhnutí, úklid a likvidace odpadů;
b) provedení vedlejších, pomocných, provizorních či dodatečných činností, které jsou
potřebné pro úplné věcné, odborné i vzhledové provedení díla;
c) provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména osob a majetku,
které se nachází v blízkosti stavby), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP), ostraha a zabezpečení stavby a staveniště, zajištění požární ochrany (PO) a
ochrany životního prostředí (OŽP), jakož i ochrana předmětu díla do doby jeho předání
objednateli včetně péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování;
d) zajištění veškerých povolení a souhlasů, které jsou třeba k užívání komunikací a
veřejných ploch; zhotovitel hradí veškeré platby s tím spjaté, např. poplatky či nájemné;
e) zajištění odpovídajícího dopravního značení, zejména k označení dopravních omezení,
jejich pravidelná obsluhu a údržbu a odklizení;
f) oznámení zahájení a provádění stavebních prací dotčeným orgánům a společnostem,
např. správcům sítí a archeologickému průzkumu; zajištění archeologického dohledu po
dobu provádění zemních prací a výkopových prací na náklady zhotovitele;
g) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí; zhotovitel odpovídá po celou dobu
provádění díla za to, že nedojde k neoprávněnému zásahu do inženýrských sítí nebo
k jejímu poškození;
h) zajištění veškerých podkladů pro kolaudaci díla, pro zápis nemovitosti do katastru
nemovitostí, pro zápis věcných břemen, služebností či jiných práva nebo omezení do
katastru nemovitostí a pro řádné užívání díla k výše popsanému účelu; zhotovitel je
rovněž zodpovědný za správné a přesné vytyčení staveb i jejich částí, jakož i za
správnost polohy, vyměření a regulačních linií všech částí stavby; geodetické zaměření
stavby a dalších objektů bude provedeno v šesti vyhotoveních v grafické podobě, 2x v
digitální podobě na nosiči CD nebo DVD, včetně vyhotovení geometrického plánu;
i) vypracování dokumentace skutečného provedení díla; dokumentací skutečného
provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení stavby, v němž bude odborně
zakresleno skutečné provedení díla i případné dokladované odchylky skutečného
provedení díla od projektu pro provedení stavby; dokumentace bude zpracována dle
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, bude vyhotovena ve 3 tištěných
vyhotoveních, 2x v digitální podobě ve formátu dwg i pdf na nosiči CD nebo DVD,
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textové části ve formátu doc, xls, situace budou předávány v barevném provedení;
tištěná dokumentace bude na každém výkresu opatřena podpisem odpovědné osoby
zhotovitele;
j) předání záručních listů, certifikátů, technických zpráv a povolení, soupisu jednotlivých
komponentů a subdodávek včetně jmen subdodavatelů, délky záručních lhůt a jiných
důležitých údajů, potvrzení zkoušek, návody na používání, obsluhu a údržbu v českém
jazyce ve čtyřech vyhotoveních;
k) předání plánů kontrol a zkoušek pro celou dobu provádění díla nejpozději do data
zahájení provádění díla;
l) provedení veškerých zkoušek /technických nebo provozních/, atestů a revizí podle ČSN
a podle předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, zajištění uvedení
do provozu a zaškolení obsluhy, poskytnutí součinnost při provádění, řízení a
vyhodnocení zkušebního provozu, účast na kontrolních provozních dnech během
zkušebního provozu;
m) předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů
a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě, záručních listů, požární
ucpávky, návodů, dokladů o zaškolení obsluhy objednatele, seznamu doporučených či
vyžadovaných náhradních dílů, seznamu požadovaných ochranných a bezpečnostních
pomůcek, dokladů o nakládání s odpady a ostatních dokladů potřebných k prokázání
dosažení předepsané kvality, parametrů díla a k jeho řádnému užívání;
n) předání vypracovaného provozního řádu ČOV pro zkušební provoz. Provozní řád bude
předán k připomínkování objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením
provozu a následně budou zapracovány připomínky předané objednatelem. Všechny
dokumenty budou objednateli předány 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na
nosiči CD/DVD;
o) předání vypracovaného provozního řádu ČOV pro trvalý provoz. Provozní řád bude
předán k připomínkování objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením
provozu a následně budou zapracovány připomínky předané objednatelem. Všechny
dokumenty budou objednateli předány 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na
nosiči CD/DVD;
p) zpracování změn do realizační projektové dokumentace, pokud se to v průběhu
provádění díla ukáže potřebné či vhodné nebo bude-li to objednatel písemně vyžadovat.
Změny do realizační projektové dokumentace budou zpracovány dle vyhl. č. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb Změny do realizační projektové dokumentace budou
zpracovány ve 3 tištěných vyhotoveních, 2x v digitální podobě ve formátu dwg i pdf na
nosiči CD nebo DVD, textové části ve formátu doc, xls, situace budou předávány
v barevném provedení;
q) zpracování dodavatelské (dílenské, výrobní) dokumentace všech konstrukcí, výrobků a
prvků, pokud se to v průběhu provádění díla ukáže potřebné či vhodné nebo bude-li to
zadavatel písemně vyžadovat; dodavatelská dokumentace bude detailním
rozpracováním dokumentace pro provedení stavby, bude zpracována v návaznosti na
zhotovitelem provedené zaměření dle skutečnosti a bude v souladu s podklady a
normami uvedenými v čl. II. Smlouvy o dílo, zejména pak s hygienickými a
technickými normami pro strojní, elektrické a elektronické vybavení, ocelové
konstrukce, fasády, schodiště, truhlářské výrobky, atd.
r) zajistit uvedení všech povrchů dotčených prováděním tohoto díla do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), vč. zápisů o prověření
převzetí prací od správců apod.;
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s) zajištění vlastníkům a uživatelům nemovitostí dotčených prováděním tohoto díla
užívání těchto nemovitostí, zejména pak přístup a příjezd k nemovitostem; zajištění
zdokumentování stavu nemovitostí, které se nachází v blízkosti stavby před zahájením
stavebních prací (pasportizace staveb); zajistit vlastníkům a uživatelům nemovitostí
dotčených prováděním tohoto díla náhradní zásobování vodou po dobu případné
výluky;
t) zajištění publicity a označení prováděného díla v souladu s Pravidly pro publicitu a
vizuální označení uvedených v příručce pro příjemce Operačního fondu životního
prostředí (OPŽP);
2.4.

Další specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci
zpracované společností Project ISA s.r.o., se sídlem Markupova 2854/2a, Praha – Horní
Počernice, PSČ: 193 00, IČ: 284 65 881, datum 04/2013, zakázka č. 026/2013, která je
nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Bližší podrobnosti vztahující se
k technickým otázkám stavby jsou rovněž vymezeny ve výše uvedené projektové
dokumentaci. Nepotřebný materiál bude odvezen na příslušnou skládku odpadů. Skládku
zadavatel neurčuje ani nezajišťuje. Při předání díla uchazeč likvidaci nepotřebného
materiálu doloží patřičným potvrzením. Tyto práce a činnosti je nutné zahrnout do ceny
díla.
Nabídka bude zpracována v členění pro jednoho investora, kterým je obec Vinařice (dále
jen zadavatel) a bude členěna na jednotlivé objekty, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci.
Dodavatel je povinen plně respektovat skutečnost, že stavba bude finančně podpořena ze
zdrojů Operačního programu Životního prostředí a v této souvislosti stavba má a následně
bude mít svá specifika, které je dodavatel na základě pokynů zadavatele beze zbytků
povinen respektovat a plnit. V této souvislosti je dodavatel povinen realizovat propagaci
v rozsahu stanoveném níže dle Pravidel pro publicitu a vizuálního označení uvedených
v příručce pro příjemce – www.opzp.cz.
V rámci propagace zhotovitel realizuje:
- výrobu, projednání a zajištění povolení umístění, dodávku a instalaci 1 trvalé pamětní
desky (způsob zpracování viz. příslušná pravidla OPŽP)
- výrobu, projednání a zajištění povolení umístnění, dodávku a instalaci 1 velkoplošného
informačního panelu na staveništi v lokalitě stavby (způsob zpracování viz. příslušná
pravidla OPŽP)

2.5.

Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených
v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za
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nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na
zadávacím řízení.
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem položkový výkaz výměr
požadovaných prací a konstrukcí v tištěné podobě. Položkový výkaz výměr je pro
zpracování nabídkové ceny závazný.
Pokud by se v rámci zadávacích podmínek vyskytl nesoulad mezi údaji v zadavatelem
předloženém výkazu výměr a projektem, je dodavatel oprávněn na tento nesoulad
zadavatele upozornit. Pokud dodavatel na případný dílčí rozpor neupozorní, platí údaje
obsažené ve výkazu výměr.
Předmět veřejné zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy,
jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení,
technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály,
výrobky, postupy a služby vyhovují účelu veřejné zakázky, a to v rozsahu vymezeném
projektovou dokumentací, včetně v ní stanovené technické specifikace a technickými a
uživatelskými standardy stavby, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a
s výkazem výměr.
Zadavatel upozorňuje, že uchazeč nesmí bez písemného souhlasu zadavatele použít pro
stavbu jiné výrobky, materiály a technologie, než jsou uvedené v projektové dokumentaci
či provádět změny oproti projektové dokumentaci.
2.6.

Stavba bude prováděna postupem vymezeným v technické zprávě projektové dokumentace
s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby, tj. uchazeč nesmí překročit
hlukové limity, musí minimalizovat prašnost stavby a minimalizovat znečišťování okolních
komunikací.

2.7.

Kvalitativní podmínky
Stavba musí být provedena dle podmínek zadávací dokumentace.
Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými
normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu
s ustanovením §156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Uchazeč je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo
navrženo projektem nebo jak vyžadují obecně závazné právní předpisy s dosažením hodnot
daných projektem či obecně závazným předpisem.

2.8.

Dodatečné stavební práce a rozpočtová rezerva
Zadavatel uhradí jen ty dodatečné stavební práce vztahující se k dílu, které odsouhlasí a
které jsou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a
tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou (dále jen
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„rezerva“). Tato rezerva je ve výši 9,65% z nákladů, které jsou předmětem žádosti o dotaci
SFŽP. Výši rezervy uvede uchazeč v návrhu Smlouvy o dílo. Při vzniku dodatečných
stavebních prací vzniklých v průběhu realizace stavby bude postupováno v souladu se
Zákonem, tj. § 23 Zákona. Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
2.9.

Údaje o úhradě nákladů za projektovou dokumentaci
Projektová dokumentace je na základě písemné žádosti k dispozici v sídle zadavatele.
Projektová dokumentace bude poskytována výhradně osobním odběrem, a to za úplatu.

2.10.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn vznést na zadavatele žádost o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám v souladu s ustanovením § 49 Zákona. Žádost musí mít písemnou formu a
může být vznesena v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle Zákona. Na
dotazy podané jinou než písemnou formou nemusí být brán zřetel.
Zadavatel v zákonné lhůtě doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč.
přesného znění žádosti, všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Odpovědi na dotazy budou současně zveřejněny na profilu zadavatele.

2.11.

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací
Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeč ve stanovené lhůtě s přihlédnutím k obsahu
žádosti některé z kontaktních osob uvedených v bodě 1.

2.12.

3.
3.1.

Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené nabídce
jakékoli obsahové úpravy nebo změny oproti poskytovanému podkladu, které nebyly
uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn
(všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být
měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka).

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je obec Vinařice, okres Kladno, Středočeský kraj v rozsahu dle zadávací
dokumentace.

3.2.

Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení
a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný
termín zahájení plnění veřejné zakázky. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na
nejvýše 416 dní.
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Předpokládané datum zahájení plnění je 5.6.2014.
Zadavatel požaduje, aby celý předmět plnění této veřejné zakázky byl dokončen a předán
včetně všech smluvních povinností uvedených v čl. I. návrhu Smlouvy o dílo (dále jen
termín dokončení díla) nejpozději 416 dní ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že stanovené termíny dokončení jsou maximální a
nepřekročitelné, a to i v případě, že ze strany zadavatele bude nemožné termín
předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby
trvání zadávacího řízení).
Zadavatelem stanovené termíny platí za následujících podmínek:
- Zahájení stavby je podmíněno přidělením finančních prostředků z SFŽP a zadavatel má
právo jej podle doby přidělení finančních prostředků stanovit jinak
- Termín dokončení může být zadavatelem upraven podle podmínek stanovených
poskytovatelem dotace a v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků z dotace
bez nároků na zvýšení ceny díla.
Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech
stavebních prací, na základě uzavřené Smlouvy o dílo ve znění případných změn a
doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací nebo méněprací, její vyklizení a
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.
Uchazeč zpracuje harmonogram postupu prací, ve kterém uvede časový postup prací
při provádění díla a který bude zpracovaný minimálně po týdnech a jednotlivých
stavebních objektech a provozních souborech. Časový harmonogram bude obsahovat i
finanční objemy stavebních prací rozpracované po jednotlivých měsících. Zadavatel
připouští zpracování samostatných harmonogramů pro postup prací a finanční plnění.
Z harmonogramu bude patrné časové i finanční plnění stavby tak, aby byly zřejmé
ucelené stavební a technologické postupy (dále jen „dílčí termíny“), u nichž lze
jednoznačně posuzovat míru rozpracovanosti, spotřeby, nákladů a míru rizika z plnění
časového harmonogramu. U každého dílčího termínu bude zřejmá nejzazší doba pro
jeho provedení uvedená v počtech dnů od data zahájení stavby.

3.3.

Dílčí termíny
Etapa
A
B

1
2
3

C

4

D

5

dokončení zemních prací areálu ČOV, monolitické a
areál ČOV
prefabrikované nádrže
dokončení provozní budovy
Stoky, vodovod uložení stoky A od šachty A.1 do šachty A.5 = B.0
příjezdová
komunikace
dokončení zpevnění stávající příjezdové cesty areálu ČOV
dokončení
stavebních
výstavba oplocení a vrat, dokončení výústního potrubí a
úprav areálu
výústního objektu
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E

6

7

8

F1

9

10

ČOV
výstavba
čerpací stanice
ČS1
výstavba
čerpací stanice
ČS2
výstavba
čerpací stanice
ČS3
Dostavba stoky
Ba
navazujících
stok
Dostavba stoky
Aa
navazujících
stok

11 Dostavba stok:
12 Dostavba stok:

G
F2

H
I

J

dokončení osazení jímky včetně uložení a zaústění
podzemních sítí
dokončení osazení jímek včetně uložení a zaústění
podzemních sítí
dokončení osazení jímek včetně uložení a zaústění
podzemních sítí
B.0, B.1, B.2, B.3, B.4 včetně odbočných tvarovek a uložení
přípojek od stoky mimo komunikace
úsek stoky A mezi šachtami A.5 a A.17, dále stoka A.3,
A.V.1
ČS
Stoka D
D.5 1
D.0, D.1, E, E.1, E.2, E.3
Stoka A (úsek A.17 - A.V.2.1), dále
stoky A.5, A.6
od do

13 Dostavba stok:
Dostavba stok a
přeložka
14 vodovodu
V.2, G, G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6
Přeložení
přeložka plynovodu v ul. 1. Máje, zkoušky, uvedení do
15 plynovodu
provozu
Rekonstrukce stoky D (úsek D.5 - D.19), doplnění šachet na stoce D a
16 Dostavba stok: propojení šachet CS11 - CD11, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6
17 Dostavba stok: Stoka F
18 Dostavba stok: Stoka C, C.4
19 Dostavba stok: Stoka C.2 - rekonstrukce, doplnění šachet, C.2.1, C.2.2,
20 Dostavba stok: Stoka C.1, C.1.2
21 Dostavba stok: Stoka H, H.1, C.V.3 a V.3
22 Dostavba stok: Stoka A.1, A.2, A.2.1, A.2.2, A.2.3,
23 Dostavba stok: Stoka A.4, A.4.1
osazení technologie ČOV a napojení na zdroj el. energie, MAR a
24 Vystrojení ČOV SŘTP, uvedení do zkušebního provozu
Vystrojení
25 čerpacích stanic CS1, CS2, CS3
Přepojení
domovních
26 přípojek
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4.

POŽADAVAKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč je povinen v souladu s §50 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

4.1.

Vymezení požadavků na kvalifikaci
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč, který s poukazem na §50 odst. 1 zákona splní dále
uvedené kvalifikační předpoklady.
4.1.1. Základní kvalifikační předpoklady dle §53 zákona
Základní
kvalifikační
předpoklady Způsob prokázání splnění:
splňuje uchazeč:
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 její 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 její 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
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 její 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 její 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
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Výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatel
právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence
Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě –
dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním
orgánům nebo všem členům statutárního orgánu
takové právnické osoby – dodavatele, je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak
ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ke
statutárnímu orgánu nebo ke každému členu
statutárního orgánu této právnické osoby.

Výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatel
právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence
Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě –
dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním
orgánům nebo všem členům statutárního orgánu
takové právnické osoby – dodavatele, je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak
ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ke
statutárnímu orgánu nebo ke každému členu
statutárního orgánu této právnické osoby.

Strana 13

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
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3
letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo inslovenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů inlsolvečního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů
který není v likvidaci
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
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
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
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
Potvrzení příslušného finančního úřadu
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve
vztahu ke spotřební dani
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve
vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám
Potvrzení příslušného pracoviště České správy
sociálního zabezpečení
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

4.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění
profesních
kvalifikačních Způsob prokázání splnění:
předpokladů
prokáže
uchazeč
předložením:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či předložením výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího
příslušné živnostenské oprávnění
Veřejná zakázka – Odkanalizování obce Vinařice

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské listy
nebo výpis z živnostenského rejstříku) pokrývající
předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění, které opravňuje
k podnikání v oboru „Provádění staveb, jejich změn a
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odstraňování“ a „Projektová činnost ve výstavbě“
nebo jejich ekvivalent.
Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství pro osobu hlavního stavbyvedoucího a
pro zástupce hlavního stavbyvedoucího a pro obor“
Pozemní stavby“, certifikát pro Stavby plynárenského
zařízení a propojovací práce na stávajícím zařízení
v rozsahu dle TPG 923 01.

Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro
obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“ (SV02) a pro obor „Pozemní stavby“.
(SP00) Tuto odbornou způsobilost musí osvědčit vždy
alespoň 2 osoby dodavatele.
Certifikát pro Stavby plynárenského zařízení a
propojovací práce na stávajícím zařízení v rozsahu
dle TPG 923 01.
Současně uchazeč jako doklad prokazující jeho
odbornou způsobilost předloží úřední oprávnění
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, pro osobu ověřující výsledky
zeměměřičských činností.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci uchazeče, jsou s poukazem na ustanovení
§51 odst. 4 zákona subdodavateli uchazeče. Ze smlouvy o subdodávce musí zejména vyplývat závazek
subdodavatele poskytnout plnění nejméně v tom rozsahu, v jakém byla prokazována kvalifikace tímto
subdodavatelem (v dané oblasti/oboru), a pro celou dobu plnění veřejné zakázky (popřípadě její příslušnou
část, kde je dané plnění nezbytné).

4.1.3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních Způsob prokázání splnění:
předpokladů prokazuje uchazeč:
předložením seznamu významných stavebních
prací provedených uchazečem v posledních 5
letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí; významná stavební zakázka (práce)
musela tedy být dokončena nejpozději před pěti
lety, počítané od posledního dne lhůty pro podání
žádostí o účast; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem,
pokud byly stavební práce poskytovány
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly
stavební práce poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli;
Minimální úroveň pro splnění kritéria je doložení:
minimálně 3 osvědčení o realizovaných
a dokončených zakázkách při výstavbě či
rekonstrukci ČOV, z toho alespoň jedna stavba
musí být mechanicko-biologická ČOV s kapacitou
minimálně pro 1000 EO a o minimální hodnotě 4
mil. Kč bez DPH; a
minimálně 3 osvědčení o realizovaných
a dokončených zakázkách při výstavbě či
rekonstrukci kanalizace, z toho alespoň:
o jedna stavba musí být o minimální hodnotě 30
mil. Kč bez DPH; a
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Předložením seznamu významných stavebních
prací, poskytnutých dodavatelem v posledních 5
letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění;
přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších
referenčních stavebních prací. Součástí osvědčení
musí být uvedení ceny referenční zakázky, doba a
místo provádění referenční zakázky. Osvědčení
musí dále obsahovat údaj o tom, zda
nejvýznamnější referenční stavební práce byly
provedeny řádně a odborně, současně musí být v
osvědčení uvedena kontaktní osoba příslušeného
objednatele, u které bude možné poskytnutí
referenční zakázky ověřit, včetně kontaktu na tuto
osobu.
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o jedna stavba musí obsahovat výstavbu či
rekonstrukci gravitační kanalizace o minimální
délce 3 km; a
o jedna stavba musí obsahovat výstavbu či
rekonstrukci přečerpávací stanice odpadních vod
minimálně pro 200 obyvatel nebo přečerpávací
stanice s retenční jímkou s celkovým objemem
minimálně 20 m3;
Předložením seznamu osob, jež se budou podílet
na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda
jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném
vztahu k uchazeči. V rámci prokázání osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za
vedení příslušných stavebních prací - předložení
osvědčení o autorizaci v tomto rozsahu:
- pro osobu, která bude odpovědná za provedení
stavebních prací, tj. osoby ve funkci hlavního
stavbyvedoucího a pro osobu ve funkci zástupce
hlavního stavbyvedoucího osvědčení pro obor
stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů; a to autorizovaný stavitel SV02
- pro další osobu, (tj. osobu odlišnou od osoby
hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního
stavbyvedoucího), osvědčení pro obor pozemní
stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a to autorizovaný stavitel SP00 –
pozemní stavby.

4.2.

Seznam osob.
Doklady, ze kterých bude vyplývat splnění
požadavků zadavatele (autorizace)

Forma splnění kvalifikace
Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady a způsobem stanoveným zákonem a
doklady požadovanými zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a v zadávací
dokumentaci.
Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§125 a §126 Zákona)
mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ne starším tří měsíců.
Uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít certifikát
vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti
stanovené v §139 Zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Součástí osvědčení musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu
uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
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Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci
podle §53 odst. 1 a §54 písm. a) Zákona; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň
jeden z nich.
Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit k nabídce
originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči
zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Z této smlouvy musí být patrné, kdo
vystupuje a jedná jménem všech uchazečů, kteří podávají společnou nabídku a v této
smlouvě musí být jednoznačně definován i rozsah jeho zmocnění, zejména jeho
zmocnění k podpisu příslušné smlouvy na veřejnou zakázku.
Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady
podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění kvalifikace
předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným
překladem do českého jazyka.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech prostou kopií.
Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku dle ust. §50 odst. 1, písm. c) Zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči, se kterým má být
uzavřena Smlouva, podle §82 Zákona, před uzavřením této Smlouvy, předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady,
jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předloží uchazeč v samostatné části
nabídky nazvané „Kvalifikace“, v souladu s požadavky na strukturu nabídky.
Tam, kde uchazeč dokládá čestné prohlášení, bude čestné prohlášení doloženo
v originále, podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pro tyto účely
zadavatel stanoví, že podpis takové osoby nemusí být úředně ověřen.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Pokud není uchazeče schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle ust. §50 odst. 1 písmene b) a d) Zákona (tj. profesní a technické
kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě
profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. §54 písm. a) Zákona).
Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující
splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. §53 odst. 1 písm. j) Zákona
(prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných
zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. §54 písm. a) Zákona
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(výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence je-li v ní subdodavatel zapsán)
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 ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona.
Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v §50 a násl. Zákona.
4.3.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1
zákona vyloučen z otevřeného řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí
uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením
důvodu.

5.
5.1.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Základní požadavky zadavatele
Nabídková cena bude vypočtena na základě ocenění položek soupisu prací dle výkazu
výměr na základě jednotkových cen a sazeb stavebních nákladů. Nestavební náklady,
je nutno zahrnout do kalkulací ostatních položek položkového rozpočtu (zadavatel
nepřipouští vytváření nových položek rozpočtu). Jednotkové ceny budou platné po
celou dobu výstavby. Při sestavení nabídkové ceny je uchazeč povinen respektovat a
zohlednit podmínky stanovené zadavatelem ve všech částech Zadávací dokumentace.
Cena díla bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla včetně
veškerých vlivů a rizik během provádění díla. Náklady se rozumí rovněž náklady
vynaložené na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, komplexního
vyzkoušení, revizí, přesunu hmot, nákladů na vlastní zařízení staveniště, kompletační
činnost, pomocná lešení, požární ucpávky, staveništní dopravu, veškeré předepsané
atesty materiálů, zkoušky, revize, měření, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a všech ostatních nákladů spojených
s provedením díla. Cena zahrnuje rovněž náklady na ostrahu, sociální zařízení a to od
data převzetí staveniště zhotovitelem do jeho úplného zpětného předání objednateli.
Veškeré náklady na činnosti zhotovitele, s výjimkou činností, u kterých je
v konkrétních ustanoveních této smlouvy uvedeno, že nejsou součástí ceny díla, jsou
nákladem zahrnovaným do ceny díla. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady na
vybudování, provoz, údržbu a vyklizení vlastního zařízení staveniště zhotovitele. Cena
bude obsahovat veškeré náklady na zhotovení díla.
Smlouva o dílo bude obsahovat ustanovení, že nabídková cena je stanovena jako cena
nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených ve
Smlouvě, tak jak vyplývají z těchto zadávacích a obchodních podmínek.
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Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami zadávacího řízení. Nabídková
cena bude stanovena za splnění celé veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu, za
stanovených podmínek a kvalitě a bude uvedena v členění:
Cena bez DPH a bez rezervy:
Cena s DPH a bez rezervy
Rezerva bez DPH (9,65% z ceny bez DPH a bez rezervy)
Rezerva s DPH
Cena bez DPH včetně rezervy
Cena s DPH včetně rezervy
Cena bez DPH a bez rezervy bude vycházet z položkového rozpočtu díla, který
vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“
doplněním jednotlivých cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“, který je součástí
zadávací dokumentace. Vytištěný výkaz výměr - položkový rozpočet bude uchazečem
podepsán jako závazný. Uchazeč vyplní elektronickou podobu výkazu výměr v
souladu s verzí vytištěného výkazu výměr. Vyplněná elektronická podoba výkazu
výměr bude součástí nabídky uchazeče.
Uchazeč specifikuje a ocení všeobecné položky samostatně, není přípustné tyto
náklady rozpustit do jednotkových cen stavebních prací. Všechny položky v rámci
„Všeobecných položek" budou specifikovány a oceněny za jednotkové množství,
obdobně jako výkaz výměr.
Cena za výkony, které netvoří samostatné položky, ani není zahrnuta ve všeobecných
položkách, bude rovnoměrně rozdělena do jednotkových cen stavebních prací.
V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je uchazeč povinen
promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních
apod.
Uchazeč uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení kalkulanta, který
vypracoval cenovou nabídku.
Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících dokladů:
a) souhrnným sestavením celkových nákladů (souhrnný rozpočet) s určením konečné
ceny díla;
b) celkovou rekapitulací – tj. soupisem všech objektů a popřípadě provozních souborů
s uvedením jejich celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením
celkové nabídkové ceny ve shodném členění;
c) položkovými rozpočty na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory;
d) elektronickou formou dokladů uvedených pod písm. a) - c) ve formátu Microsoft
EXCEL ve struktuře a obsahu shodném s tištěnou formou.
Výkazy výměr v tištěné i elektronické podobě budou ve formátech použitých u
jednotlivých výkazů v zadávací dokumentaci.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč i do návrhu smlouvy o dílo doplnil REZERVU
určenou na dodatečné stavební práce (viz. čl. 2.8. této zadávací dokumentace) a to ve
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výši 9,65% z celkové ceny bez DPH a bez rezervy. Tato rezerva nebude předmětem
hodnocení nabídky.
5.2.

Podmínky překročení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajících se DPH, a to nejvýše o hodnotu odpovídající takové legislativní změně.

5.3.

Při sestavení nabídkové ceny je uchazeč povinen respektovat a zohlednit podmínky
stanovené zadavatelem ve všech částech Zadávací dokumentace. Cena uvedená
zhotovitelem v nabídce v rekapitulaci ceny, která vychází z ocenění výkazu výměr,
musí být totožná s cenou uvedenou v návrhu smlouvy.

6.

Platební podmínky

6.1.

Zhotovitel nemá nárok na zálohu.

6.2.

Cenu za zhotovení díla uhradí zadavatel na základě faktur a konečné faktury. Cenu díla
bude zadavatel hradit zhotoviteli na základě skutečného rozsahu provedených prací,
výkonů a dodávek odsouhlaseného zadavatelem nebo TDI. Provedené práce, výkony a
dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne
příslušného měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží zadavateli a TDI po skončení
kalendářního měsíce soupis provedených prací, výkonů a dodávek v daném kalendářním
měsíci oceněný podle položkového rozpočtu. Zadavatel a TDI mají lhůtu 5 pracovních dnů
k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu
zhotovitel, zadavatel a TDI zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o
provedení prací, výkonů a dodávek v příslušném kalendářním měsíci a který bude
podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis
provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu není zadavatel povinen fakturu uhradit.

6.3.

V případě, že zadavatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací, výkonů
a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje
vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit zadavateli
opravený soupis, přičemž zadavateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení
správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, výkonů a dodávek, je zhotovitel
oprávněn fakturovat pouze práce, výkony a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud
by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce, výkony a dodávky, které nebyly
zadavatelem a TDI odsouhlaseny, je zadavatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit,
popř. je oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

6.4.

Zjišťovací protokol, který obsahuje odsouhlasený soupis provedených prací, výkonů a
dodávek, je podkladem pro vystavení faktur za předpokladu, že:
a)
zjišťovací protokoly bude zhotovitel vyhotovovat maximálně jedenkrát za sjednané
fakturační období, tj. za 1 měsíc a to k určenému dni zdanitelného plnění; a
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b)
zjišťovací protokoly bude zhotovitel překládat zadavateli a TDI k odsouhlasení
nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich vyhotovení; a
c)
zjišťovací protokoly budou obsahovat soupisy provedených prací, výkonů a
dodávek s výkazy výměr dle jednotlivých položek, které budou dokladovány i odpovídající
fotodokumentací pořízenou zhotovitelem; fotodokumentace bude předána zadavateli a TDI
na nosiči dat (CD/DVD) spolu se zjišťovacím protokolem; a
d)
zjišťovací protokoly budou vyhotoveny v písemné podobě a současně předány
v elektronické podobě (MS Excel);
e)

zjišťovací protokoly budou odsouhlaseny TDI a zadavatelem.

6.5.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné ve lhůtě 60-ti dnů od jejich předání
zadavateli. Dílo je z převážné části financováno z prostředků operačního programu
životního prostředí. S ohledem na požadavky stanovené OPŽP pro administraci a pro
vyřízení plateb je sjednána splatnost 60-ti dnů. Úhrada částky bude prováděna
bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, který je uveden v záhlaví této
smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.
Zadavatel uhradí fakturu ve stanovené lhůtě za předpokladu splnění podmínky, že faktury
budou mít předepsané náležitosti, budou doloženy požadovanými protokoly a dalšími
listinami stanovenými touto smlouvou, zejména předáním bankovních záruk dle čl. VII.
návrhu smlouvy o dílo

6.6.

Faktury musí vždy obsahovat tyto údaje – firma zhotovitele, IČ a sídlo, adresa pro
doručování, DIČ (je-li); označení zadavatele, IČ zadavatele; pořadové číslo dokladu, číslo
smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly
práce prováděny; datum vystavení dokladu; datum uskutečnění zdanitelného plnění; výši
ceny bez daně celkem; sazbu daně; výši daně; cena celkem, další náležitosti daňového
dokladu v souladu se zákonem č. 235/1994 Sb., o DPH a další náležitosti vyplývající z
požadavků stanovených v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

6.7.

Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, nebo
bude fakturováno vadné plnění, je zadavatel oprávněn vrátit fakturu k přepracování. Ve
vrácené faktuře zadavatel vyznačí důvod vrácení. Opravená nebo přepracovaná nebo nová
faktura bude opatřena novou splatností. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení
opravené faktury zadavateli.

6.8.

Konečnou fakturu lze vystavit za ukončený předmět díla. Závěrečnou fakturu je povinen
zhotovitel vystavit a předat zadavateli nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla.
Závěrečná faktura bude obsahovat kromě náležitostí uvedených v bodě 6. tohoto článku i
následující údaje:
a) celkovou cenu díla bez DPH, dle sazeb v členění dle zákona o DPH platného v době
vystavení závěrečné faktury; a
b) rozpis vyúčtovaných částek podle jednotlivých měsíčních faktur; a
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c) celkovou částku k úhradě; a
Přílohou konečné faktury bude odsouhlasený konečný zjišťovací protokol za ukončený
předmět díla, ve kterém bude uveden konečný soupis všech provedených prací, výkonů a
dodávek na předmětu díla. Přílohou závěrečné faktury bude také kopie protokolu o předání
a převzetí díla.
Nedojde-li k protokolárnímu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele,
nevznikne zhotoviteli nárok na vystavení konečné faktury a doúčtování sjednané ceny díla
a zadavateli povinnost zaplatit zhotoviteli odměnu, kterou by zhotovitel jinak uplatnil
v konečné faktuře, a to až do doby protokolárního předání a převzetí díla nebo uzavření
jiné dohody mezi zadavatelem a zhotovitelem. Zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení
konečné faktury ani v případě, když dílo řádně a včas nedokončí a jeho dokončení z těchto
důvodů svěří zadavatel třetí osobě, případně za zhotovitele provede dokončení díla
vlastním nákladem zadavatel.

Obchodní podmínky

7.
7.1.

Část 2 této zadávací dokumentace tvoří závazné obchodní podmínky zadavatele, které
zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky –
smlouva o dílo. Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v
plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který
předloží jako součást své nabídky. Podepsaný návrh smlouvy o dílo uchazeče nesmí
být oproti návrhu jakkoli měněn.

7.2.

Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby vč. technických zařízení a
ostatních výrobků a dodávek) je stanovená v délce trvání 60 měsíců, záruky na
technologii v délce 48 měsíců a záruky na komunikace a zpevněné plochy v délce 60
měsíců. Uchazeč může navrhnout v návrhu smlouvy delší záruční dobu. Změny
Obchodních podmínek v tomto směru jsou přípustné.

7.3.

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění
veřejné zakázky.

7.4.

Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v
požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem. Pokud nabídku podává
více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu
(identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy,
jakož i vložením ustanovení ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. V případě, že část zakázky
bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce uchazeče, jaká
část plnění bude zadána třetím osobám a které osoby to budou (u subdodavatele je
uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona).

7.5.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče
nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z
nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za
neúplnou.
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8. Způsob hodnocení nabídek
8.1.

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1,
písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena bez
DPH a bez rezervy.

8.2.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením
pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska
přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakázky (posouzení z hlediska přiměřenosti
představuje posouzení, jestli jde či nejde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu).

8.3.

Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch
částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li uchazeč
mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li hodnotící komise jeho
zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena.

8.4.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla
podle stanoveného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

8.5.

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost, potřebnou k
uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena v zákonné lhůtě.

9. Nabídka
9.1.

Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje § 68 zákona.

9.2.

Z důvodu přehlednosti požaduje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných
částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každé v samostatné složce nebo
společně v jedné složce) a dále aby byl zpracován obsah nabídky s uvedením
jednotlivých částí s číslem strany, na které se dokumenty tvořící danou část uvedenou
v obsahu nachází, s následujícími pokyny:
Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“ opatřený podpisem osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče.
Návrh smlouvy o dílo respektující veškeré zadávací podmínky zpracovaný podle
pokynů obsažených v zadávací dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
Harmonogram zpracovaný podle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci.
Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky viz. příloha č. 2 zadávací dokumentace - vzor.
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Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 Zákona a profesní kvalifikační
předpoklady dle § 54 Zákona
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
Zákona – viz. příloha č. 3 zadávací dokumentace – vzor
- Ostatní doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
odst. 3 Zákona
- Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona
Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku dle § 50 Zákona
Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56
Zákona – viz. příloha č. 4 zadávací dokumentace – vzor
Prohlášení dle § 68 Zákona – viz. příloha č. 5 zadávací dokumentace – vzor
Prohlášení uchazeče o seznámení se se zadávací dokumentací a o počtu listů
nabídky – viz. příloha č 6 zadávací dokumentace – vzor
Doklad o složení jistoty.
Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového
rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové
dokumentace) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“.
9.3.

Zadávací lhůta začíná běžet dnem podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům,
s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvy až do doby
uzavření smlouvy dle § 82 Zákona. Zadávací lhůta se stanovuje na čtyři měsíce.

9.4.

Nabídku lze zaslat doporučeně na adresu zadavatele tak, aby byla do konce stanovené
lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Nabídky budou také přijímány v
prostorách zadavatele, v úředních hodinách zadavatele. Nejpozději však 22.4.2014 v
10.00 hod. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky k
hodnocení. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a
opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. Uchazeč je povinen
podat (doručit) nabídku v listinné podobě na uvedené místo a v rámci stanovené lhůty.
V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence
podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik doručení nabídky na výše
uvedenou adresu, nikoliv předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní
licence podle zvláštního právního předpisu.

9.5.

Zadavatel neumožňuje podání nabídek v pouze elektronické podobě. Uchazeči
podávají své nabídky v listinné podobě v uzavřené obálce, popř. v jiném uzavřeném
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neprůhledném obalu, označené: Neotvírat – „Odkanalizování obce Vinařice – výběr
dodavatele stavby“
9.6.

Uchazeč předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím
listě názvem „Originál“ a jeden „Kopie“. Zadavatel požaduje, aby originály i kopie
byly podány písemně a v jedné uzavřené obálce, popř. v jiném uzavřeném
neprůhledném obalu, označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena
adresa, na niž je možné celou nabídku uchazeče v případech stanovených zákonem
vrátit. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, s výjimkou položkového rozpočtu,
navzájem pevně spojit. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Krycí list by měl obsahovat, vedle čísla výtisku také označení, zda jde o Originál či
Kopii. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány
vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie
požadovaných dokumentů.

9.7.

Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi
uchazečem a zadavatelem.

9.8.

Uchazeč předloží kompletní nabídku též v elektronické podobě na DVD. Každý
uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word
(.doc) nebo PDF, položkový rozpočet ve formátu EXCEL.

10.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 22.4.2014 v 10.00 hod. v sídle zadavatele. Otevírání
obálek právo zúčastnit se maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku, a
to buď statutární zástupce nebo jím písemně zmocněná osoba.
Komise při otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v
požadovaném jazyku a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.

11.

Práva zadavatele

11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v
zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k
zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na
profilu zadavatele http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html.
11.2. Zadavatel si dále vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě
nepřidělení či omezení finanční podpory odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí.
11.3. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s
vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci
uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona.
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11.4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob.
11.6. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout obálku s nabídkou, popř. nabídku v jiném
uzavřeném neprůhledném obalu, která nebude označena v souladu se zákonem či
zadávací dokumentací, nebo takovou, která bude poškozena tak, že její obsah bude
vyjímatelný.
11.7. Vybraný uchazeč je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození,
případně zničení díla a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou
dobu realizace díla v platnosti.
11.8. Vybraný uchazeč je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Vybraný uchazeč je povinen
tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační
tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
11.9. Vybraný uchazeč je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech
vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních
rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti
a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.
11.10. Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh a případných dotazů je uveřejněna na
profilu zadavatel http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html formou neomezeného a
přímého dálkového přístupu 24 hodin denně.
11.11. Neobdrží-li zadavatel v rámci dotačního titulu ze SFŽP operačního programu Životní
prostředí potvrzení o finančním zabezpečení akce ani do termínu zahájení stavby, má
kterákoliv ze stran smlouvy o dílo právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez
jakýchkoliv sankcí . Ze stejného důvodu má zadavatel možnost zrušit výběrové řízení,
pokud sdělení o tom, že zadavatel neobdržel finanční zabezpečení akce, obdrží do
konce lhůty pro podání nabídek.
11.12. Vybraný uchazeč má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na
jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od
termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce.
11.13. Vybraný uchazeč má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (SFŽP,
CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr,
Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do
objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace.
11.14. Vybraný uchazeč je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční
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kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako
obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o státní kontrole,
v platném znění). Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný
uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.
11.15. Nabídka i veškeré písemnosti musí být předloženy v českém jazyce, s výjimkou
odborných názvů či pojmů. Pokud by uchazeč použil v nabídce informace, dokumenty
nebo písemnosti v jiném jazyce, je povinen doložit zároveň i jejich překlad do českého
jazyka. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v
původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený předklad se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce. Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být
doručeny zadavateli v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem (uchazečem) bude probíhat v českém jazyce.
11.16. Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil
zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to:
pracovníka pověřeného vedením stavby
pracovníka odpovědného za zpracování projektové realizační dokumentace,
návrhu provozních předpisů
pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla
pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli
pracovníka odpovědného za propagaci stavby

12. Požadavek na informaci o subdodavatelích
12.1. Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval veřejnou zakázku za pomoci
subdodavatelů. Subdodávka dílčích stavebních prací může spočívat pouze v realizaci
stavební části:
4.
příjezdová komunikace
15.
přeložení plynovodu
24.
vystrojení ČOV
25.
vystrojení čerpacích stanic
12.2. Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést, kterou část veřejné zakázky má v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům dílčích stavebních prací, přičemž uvede
vymezení dílčích stavebních prací z hlediska věcného a finančního (bez DPH).
12.3. Uchazeč je povinen uvést identifikační údaje u každého subdodavatele. Uchazeč je
povinen pravidelně, minimálně jedenkrát měsíčně, předkládat zadavateli podklady pro
vedení reálného seznamu subdodavatelů, včetně výše jejich podílu na akci. Uchazeč je
povinen nejpozději do pěti pracovních dní oznámit zadavateli jakékoli změny týkající
se subdodávek nebo subdodavatelů.
12.4. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění.
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13.

Jistota
Zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši
1.200.000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou bankovní nebo formou složení
peněžní částky na níže uvedený účet, případně formou pojištění záruky (dále jen
"peněžní jistota"). Peněžní jistotu složí uchazeč na účet č. 2222141/0100, vedený u
Komerční Banky, a.s., variabilní symbol je IČ uchazeče.
Doklad o složení jistoty. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie
výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši
požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch uvedeného účtu nebo originál
potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že
přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že
převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé
orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie
hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně
některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu
složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. Nedodržení tohoto požadavku
bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a
vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.
Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v
případech, kdy uchazeč v rozporu se zákonem nebo se zadavatelem stanovenými
zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu
podle § 82 odst. 2 a 3 zákona. Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním
ústavem může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí rovněž, pokud
uchazeč nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření
smlouvy podle § 82 odst. 3 zákona.
Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je uchazeč povinen zajistit její
platnost po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka nesmí obsahovat podmínky
nebo výhrady ztěžující realizaci práv zadavatele.
Pozn. Originál bankovní záruky musí být předložen zadavateli v obálce s originálem
nabídky, avšak nespojený s žádným svazkem. Originál bankovní záruky bude uložen v
nabídce tak, aby mohl být prostřednictvím uchazeče vrácen neporušený bankovnímu
ústavu, který bankovní záruku vydal. Prostá kopie této bankovní záruky bude pevně
spojena s nabídkou. Uchazečům umístěným na 4. a dalších místech bude originál
vrácen po rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uchazečům na 1, 2. a
3. místě bude vrácen po podpisu smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky. Má-li být
jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit platnost
pojištění po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je
zadavatel. Uchazeč předloží zadavateli písemné prohlášení vydané pojistitelem
obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění v případech uvedených v § 67
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odst. 7 zákona. Originál pojištění záruky, resp. písemného prohlášení vydaného
pojistitelem, musí být předložen zadavateli v obálce s originálem nabídky, avšak
nespojený s žádným svazkem.
U nabídek podaných společně více dodavateli je nutné poskytnout vždy jen jednu
bankovní záruku nebo pojištění záruky. Nelze tedy poskytnout jistotu ve formě
složených bankovních záruk a/nebo složených pojištění záruk, tzn. je nepřípustné, aby
někteří nebo všichni členové sdružení předložili více bankovních záruk nebo více
pojištění záruk nebo jejich kombinaci v určité výši, jejichž celkový součet by se rovnal
celkové výši jistoty (bankovní záruky nebo pojištění záruky) požadované zadavatelem.
V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce
prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve
kterém uchazeč uvede údaje pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění:
je pro vrácení peněžní jistoty:

Ve Vinařicích dne 17.3.2014

………………………………
Jiří Protiva - starosta
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