VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACI DOKUMENTACE
ve smyslu odst. 5 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP.
Nejedná se o výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění, jedná o zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
zakázku malého rozsahu 2. kategorie
.

Název veřejné zakázky -

„Snížení energetické

náročnosti OÚ Meziříčí“

ve vztahu k zákonu se jedná o zadávací řízení mimo režim zákona o
veřejných zakázkách zakázku malého rozsahu 2. kategorie
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky. Je li v této zadávací dokumentaci uveden odkaz na zákon 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění – je uveden pouze metodicky a zadavatel požaduje od uchazečích splnění
uvedeného bodu ve stejném plnění, jako je metodicky uvedeno v odkazu na zákon .
Nesplnění zadávacích podmínek povede k vyloučení uchazeče.

CPV kód - 45000000-7 - stavební práce
Místo stavby
Okres
ZUJ
NUTS
Právní forma

Obec Meziříčí
Tábor
563234
CZ031 – Jihočeský kraj
CZ0317563234 - Tábor
: 801

Prioritní osa
Výzva

: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie ( FS)
: 60. výzva OPŽP

Číslo projektu
ID projektu
Akceptační číslo

:
:
:
:

: CZ.02/3.2.00/14.24951
: 28291696
: 14201683
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Pokud se v této veřejné zakázce uvádí :
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

„zákon“ - jedná se o zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů ke
dni zveřejnění této veřejné zakázky
„zadavatel“ - Obec Meziříčí
„objednatel“ – Obec Meziříčí 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 lhůtě podal nabídku
„komise“ – jedná se o komisi stanovenou zadavatelem dle zákona pro otevírání obálek
s nabídkami uchazečů, pro kontrolu kvalifikace a hodnotící komisi
„ZD“ – zadávací dokumentace
„VZ“ – veřejná zakázka

1.1. Zadavatel :
Obec Meziříčí
Meziříčí 70
391 31 Dražice
IČ: 00667021
Zastoupený Karlem Černým – starostou obce
Tel.: +420 602 876 909
e-mail : obecmezirici@seznam.cz
karelcerny61@seznam.cz

1.2. Zástupce zadavatele :
Zadavatel se rozhodl dle § 151 zákona se nechat zastoupit při výkonu práv a povinností podle
zákona souvisejících se zadávacím řízení osobou, kterou pověřil zadavatelskými činnostmi.
Tato pověřená osoba přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74, odst.7 zákona a jakkoli se
nesmí účastnit předmětného zadávacího řízení.
Osobě pověřené zadavatelskými činnostmi však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky,
vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvýhodnějšího návrhu,
zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
Pokud není výslovně v zadávacích podmínkách uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání
v listinné podobě, která v tomto řízení činí a to včetně námitek podaných dle § 110 zákona na
konkrétní adresu zadavatele.
V případě, že bude uchazeč podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 zákona,
doručí tento návrh přímo zadavateli a zástupci zadavatele společnosti LIMEX CB a.s. pošle ve
stejné lhůtě kopii.

LIMEX CB a.s.
Střížkovská 3
180 00 Praha 8
Pracoviště České Budějovice
Pekárenská 549
370 04 České Budějovice
IČ:
260 30 345
DIČ:
CZ26030845
kontaktní osoba: ing. Libor Kulíř
mob.: 602 437 264
e.mail: kulir@limexcb.com

1.3. Předmět plnění
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka :
-2-





A.

Stavebních prací
Projektová dokumentace skutečného provedení
Ostatní uvedené ve výkazu výměr – např. publicita, koordinační činnost, termovize –
posouzení provedeného díla (provedení měření zateplení objektu termo kamerovou
zkouškou s vypracováním protokolu o zkoušce, zda provedení díla odpovídá požadovaným
energetickým parametrům dle energetického auditu, projektové dokumentace a technického
zadání).

Druh a předmět plnění veřejné zakázky je specifikován „projektovou dokumentací s výhradou“
“ snížení energetické náročnosti OÚ Meziříčí zpracovanou fa Ludmila Votavová , ČKAIT
0100915 – technik pro pozemní stavby vodovodu, Josefa Gabčíka 105, 390 03 Tábor
Jedná se o zateplení stávajícího multifunkčního objektu obce Mezičíčí, kde je umístěn
společenský sál, obecní úřad, knihovna a spolkové místnosti. Součástí je i prostor pro uskladnění
strojů pro údržbu obecních ploch.
Stávající obvodové zdivo budovy kulturního centra bude dodatečně zatepleno certifikovaným
vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z expandovaného fasádní
polystyrenu stabilizovaného, strop pod půdou izolantem z minerální vaty. Skladby konstrukcí a
tepelně technické posouzení navržených konstrukcí jsou součástí textové a výkresové části
projektové dokumentace.

B. Výkazem výměr
Výkaz výměr „ s výhradou“ je ve formátu EXCEL a tvoří součást ZD
Podrobnosti jsou
dokumentace.

uvedeny

v projektové

dokumentaci,

která

tvoří

součást

zadávací

1. Další sdělení zadavatele :
Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení nebo ohlášení stavby a všech
vyjádření
od dotčených orgánů a organizací.
Při realizaci předmětu díla budou použity jen materiály, které splňují ustanovení vyhlášky
268/2009
o technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné normy a předpisy V ČR a to jak pro provádění
prací, osazování jednotlivých částí stavby, tak pro použité materiály. Před zahájením prací (7 dnů
předem) předloží dodavatel technickému dozoru investora podrobný postup prací a použité
materiály vč. platných certifikátů. TDI provede do třech dnů vyjádření a seznámí dodavatele, který
musí vyjádření respektovat.
Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby užívat ke skladování stavebního materiálu budou
uvedeny k termínu dokončení díla do původního stavu
Povinnost dodržovat vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Povinnost dodržovat zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a zdraví při práci
Povinnost dodržovat zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Povinnost dodržovat zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Povinnost dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota zakázky je 1.977.043,- Kč bez DPH.
1.5. Předpokládané termíny realizace projektu
Záhájení realizace stavby
Dokončení realizace stavby

-

01.04. 2015
max. do 31.07.2015

1.6. Místo plnění zakázky
Obec Meziříčí dle projektové dokumentace – staveniště v pásu šíře cca 3 m okolo objektu
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2. Údaje o zadávací dokumentaci
2.1.A. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání
veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na
skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili
vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní
obsaženým využili svého práva podat námitku. Námitku proti skutečnostem upraveným v zadávací
dokumentaci lze podat nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že jakékoliv námitky, směřující proti skutečnostem
obsaženým v zadávací dokumentaci resp. skutečnostem, o kterých se uchazeč mohl dozvědět při
studiu zadávací dokumentace, podané později než ve lhůtě 5 dnů od skončení lhůty pro podání
nabídek, zadavatel zásadně posoudí jako nedůvodné. Zadavatel každou takto opožděně podanou
námitku posoudí jednoznačně jako nedůvodnou a přitom účelovou snahu uchazeče o poškození
ostatních uchazečů.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních
předpisů.
2.1.B. Zadávací dokumentace + uveřejnění
Zadavatel rozhodl o zahájení zadávacího řízení na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Meziříčí
schváleného dne 19.09.2014 pod číslem usnesení 46/2014.
A) Výzva pro podání nabídky - jelikož se jedná zadávací řízení mimo režim zákona o
veřejných zakázkách zakázku malého rozsahu 2. kategorie bude zaslána 5 uchazečům.
B) Výzva pro podání nabídky bude zveřejněna na úřední desce obce - vyvěšením odkazu na
internetových stránkách zadavatele: http://www.obecmezirici.cz
Výsledek výběrového řízení bude uveřejněn na profilu zadavatele: https://www.vhodneverejnení.cz/profil/00667021
2.1.C. Zadávací dokumentace – bude poskytnuta všem vyzvaným 5-ti uchazečům bezplatně
současně s touto výzvou pro podání nabídky v elektronické podobě.
Další vyzvednutí ZD je možné v tištěné podobě za úplatu reprografické techniky ve výši 3.000,- Kč
bez DPH u zástupce zadavatele LIMEX CB a.s. pracoviště České Budějovice,
Pekárenská 549, 370 04 České Budějovice
Tel.: +420 602 437 264 , Kontaktní osoba – Ing. Libor Kulíř
Tel. +420 602 442 803 , Kontaktní osoba - Ludmila Votavová
e-mail : limexcb@gmail.com
kulir@limexcb.com
Zadávací dokumentace bude vydávána, případně odeslána na základě písemné žádosti uchazečů
do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
Obsah zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky
- příloha č. 1
- Krycí list nabídky
- příloha č. 2
- Obchodní podmínky
- příloha č. 3
- Vzor Čestného prohlášení dle § 53
- příloha č.4
- Vzor Čestného prohlášení - §50,c)
- příloha č.5
- Soupis referenčních staveb
- příloha č.6
- Seznam předpokládaných subdodavatelů
- příloha č.7
- VZOR Čestného prohlášení - § 68
- Výkaz výměr stavby - EXCEL
- projektová dokumentace v rozsahu pro výběr dodavatele stavby ve
formátech pdf
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2.1.D Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
1)
2)

3)
4)

Zadavatel je právnická osoba
Zadavatel může dle zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a automatické konverzi
dokumentů, v platném znění, dle § 18 a) dodávat dokumenty uchazečům – fyzickým osobám,
podnikajícím osobám a právnickým osobám prostřednictvím Datových schránek.
Dokument je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát
prostřednictvím své datové schránky; toto potvrzení je bezplatné.
Dalším způsobem doručování dokumentů jsou jednotlivé formy dodávky dokumentů
společnostmi, které mají poštovní licenci, nebo doručování prostřednictvím kurýrní služby do
rukou adresáta, nebo podatelnu zadavatele. Rovněž je možno podávat dokumenty i osobně
na podatelnu zadavatele.

2.1.E Využití zadávací dokumentace
Předané zadávací podklady uchazeč nevrací. Uchazeč smí použít zadávací podklady jen pro účely
tohoto zadávacího řízení, jiné využití se nepřipouští.
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 nesplnění zadávacích
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

2.1.G

2.1.H Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na
základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením) zaslané na adresu
sídla zadavatele či jeho zástupnost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci
musí být adresována výhradně zadavateli, a to v českém jazyce. Zadavatel odešle dodatečné
informace o zadávací dokumentaci písemně (e-mailem, faxem) nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne doručení žádosti uchazeče. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné
informace odešle zadavatel všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta
nebo kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

3. Informace o podání nabídky
Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku.
Nabídky se podávají písemně, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních (originál a kopie), v uzavřených
obálkách označených názvem veřejné zakázky, „Snížení energetické náročnosti OÚ Meziříčí“' –
NEOTVÍRAT.
Nabídka bude uchazečem předložena v jednom originále pouze v českém jazyce.
Nabídka bude uchazečem předložena pouze v písemné podobě.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, nebo které by
mohly být případně důvodem k podezření z manipulace při kontrole ze strany orgánů dohledu.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka
bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. První strana za Krycím listem nabídky bude obsahovat
přehled jednotlivých dokumentů s uvedením čísla stránky v nabídce.
Nabídka bude zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou spojeny způsobem, který
neumožňuje jejich dodatečné vyjmutí bez poškození. Pečeť bude opatřena razítkem a podpisem
uchazeče tak, aby část razítka i podpisu byla na pečetní pásce a část razítka i podpisu na titulním listu
nabídky.
Nabídka musí být datována a na Krycím listě podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou
k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost
uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě
doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Nabídka bude doložena rovněž v elektronické podobě na datovém mediu (CD nebo DVD) v
editovatelné podobě.
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Pro elektronické provedení na CD smějí být použity obecně dostupné formáty a programy (Microsoft
Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.)
Písemná i elektronická verze nabídky včetně všech příloh musí být shodná. V případě zjištění rozdílů
mezi papírovou a elektronickou nabídkou je rozhodující papírová podoba.
3.1.

Vázanost nabídkou

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je
povinen předložit dokumenty požadované touto zadávací dokumentací v platnosti po celou dobu běhu
zadávací lhůty.
3.2.
Lhůta pro podání nabídek
Všechny nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele (viz bod 4.3 zadávací dokumentace)
do 09. 10. 2014 do 13:00 hod, tedy do skončení lhůty pro podání nabídek
.
3.3.
Adresa pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat osobně, nebo prostřednictvím České pošty, kurýrem apod. po
celou dobu lhůty pro podání nabídky do podatelny zadavatele – Obecního úřadu Meziříčí, Meziříčí
70
391 31 Dražice v pracovních dnech v pondělí až pátek po dohodě se starostou obce Karlem
Černým,
tel. 602 876 909.
3.4.

Potvrzení o přijetí nabídky

Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, uchazeči a údaje o datu a
hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená pověřená osoba do seznamu doručených a
přijatých nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

4. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami
Datum místo pro otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 09. 10. 2014 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti
zadavatele na Obecním úřadu Meziříčí, Meziříčí 70, 391 31 Dražice
Při otvírání obálek může být přítomen každý z uchazečů, který předložil nabídku v max. počtu 1 osoby
+ osoby jmenované zadavatelem ,hodnotící komise ( komise pro otevírání obálek s nabídkami
uchazečů) , mandátní zástupce zadavatele .
Nabídky, které budou podány po lhůtě pro podání nabídek, zadavatel neotevře. Tyto nabídky si
ponechá a uchazeče v souladu s §71 odst. 6 zákona bezodkladně písemně vyrozumí, že jeho nabídka
byla podána po lhůtě pro podání nabídek.

5. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa proběhne dne 3. 10. 2014 v 15:00 hodin.
Sraz účastníků před budovou Obecního úřadu Meziříčí, Meziříčí 70, 391 31 Dražice

6. Kvalifikace uchazečů
6.1. Prokazování kvalifikace
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.
Zadavatel upozorňuje všechny potenciální zájemce, že z dokladů, kterými bude uchazeč prokazovat
kvalifikaci musí být zřejmé splnění kvalifikace KE DNI PODÁNÍ NABÍDKY.
6.2. Vymezení kvalifikace
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Splnění kvalifikace prokázal uchazeč, který splní kvalifikační předpoklady uvedené dále a zároveň
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

6.3. Základní kvalifikační předpoklady podle
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

Způsob prokázání splnění:

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, přijímání úplatku, podplácení,
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 statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště.

Dodavatel je v rámci prokázání tohoto
kvalifikačního předpokladu povinen
předložit výpis z rejstříku trestů, ne
starší než 90 dnů, k poslednímu dni
pro podání nabídek.

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 statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště.

Dodavatel je v rámci prokázání tohoto
kvalifikačního předpokladu povinen
předložit výpis z rejstříku trestů, ne
starší než 90 dnů, k poslednímu dni
pro podání nabídek.

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu Prohlášení uchazeče, z něhož
jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu
právního předpisu,
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech Prohlášení uchazeče, z něhož
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí jednoznačně vyplývá splnění tohoto
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že kvalifikačního předpokladu
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa, podle zvláštních
právních předpisů
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který není v likvidaci

Prohlášení uchazeče, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to Dodavatel je v rámci prokázání tohoto
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či kvalifikačního předpokladu povinen
předložit
potvrzení
příslušného
bydliště dodavatele
finančního úřadu, ne starší než 90
dnů, k poslednímu dni pro podání
nabídek.
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné Prohlášení uchazeče, z něhož
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu
místa podnikání či bydliště dodavatele
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální Prohlášení uchazeče, z něhož
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jednoznačně vyplývá splnění tohoto
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či kvalifikačního předpokladu
bydliště dodavatele
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně Prohlášení uchazeče, z něhož
potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu
podle zvláštních právních předpisů
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných Prohlášení uchazeče, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
zakázek
kvalifikačního předpokladu
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena Prohlášení uchazeče, z něhož
pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu
právního předpisu

6.4. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů, prokáže
uchazeč předložením:

Způsob prokázání splnění:
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Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či Výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
evidence, pokud je v ní zapsán, prostá
kopie výpisu ne staršího 90 dnů ode dne
prokázání kvalifikace

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

Doklady o oprávnění k podnikání
(živnostenské listy) pokrývající předmět
veřejné zakázky - provádění staveb,
jejich změn a odstraňování - prostá
kopie.

Osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr nebo Uchazeč předloží ke splnění tohoto
autorizovaný technik) dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění požadavku prostou kopii osvědčení a
pozdějších předpisů, pro pozemní stavby.
současně čestné prohlášení ohledně
vztahu fyzické osoby prokazující
kvalifikaci k uchazeči.

6.5. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže
uchazeč předložením:
Předložením seznamu významných stavebních prací
provedených dodavatelem v posledních 5 letech s ohledem
na předmět veřejné zakázky. Přílohou tohoto seznamu musí
být osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto
významných stavebních prací. Osvědčení musí zahrnovat
cenu v Kč bez DPH, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly práce provedeny řádně a
odborně.

6.6.
6.6.A.

Způsob prokázání splněni:
Uchazeč doloží seznam, který bude
obsahovat min. 3 stavební práce v
posledních 5 letech s tím, že jejich
předmět byl obdobný s předmětem této
veřejné zakázky „zateplení objektu“,
ve finančním objemu 950.000 Kč bez
DPH

Forma splnění kvalifikace
Předložené doklady

Uchazeč může prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu
čestným prohlášením. Pokud uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech
doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů, bude zadavatel požadovat před
uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen tyto doklady předložit.

6.6.B.

Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele.
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Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a)

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu a profesního kvalifikačního
předpokladu subdodavatelem a

b)

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace výpisem z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.
6.6.C.

Prokazování kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v rozsahu předložení výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
v plném rozsahu. Splnění kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázání
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
6.6.D.

Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob

Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a
to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnosti,
jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána nestanoví jinak.
6.6.E.

Postup zadavatele při posouzení kvalifikace

Zadavatel, resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise, posoudí prokázání kvalifikace
dodavatele z hlediska požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel může
požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další
dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění
příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto
povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v
požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí
být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí
dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedeným důvodu.
6.6.F.

Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
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Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3
měsíce. Uchazeč tento výpis předloží v prosté kopii.
6.6.G.

Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů

Uchazeč může k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, ne staršího 1 rok ode dne vydání a platného k poslednímu dni prokázání
kvalifikace k této veřejné zakázce. Tento doklad bude doložen v prosté kopii.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky
překročení nabídkové ceny
7.1. Celková nabídková cena
Cena bude stanovena oceněným Výkazem výměr „ z výhradou“- zadavatel požaduje jeho vyplnění ve
všech položkách)
1) Cena díla bude oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách.
2) Cena je stanovena podle Výkazu výměr s výhradou, který je nedílnou součástí Projektové
dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Provedení díla v rozsahu Projektové dokumentace co
do druhu a kvality materiálu je základní povinností Zhotovitele pro dodržení minimální technické
úrovně stavby z pohledu funkčnosti díla. Jakékoliv změny v oblasti použitých materiálů je nutno nejprve
odsouhlasit Objednatelem a poskytovatelem dotace. V případě, že bude použit materiál s jinými
technickými vlastnostmi, než je v Projektové dokumentaci, bez výše uvedeného souhlasu, neproplatí
Objednatel tuto část díla a náklady za tuto část a případné nápravné opatření půjdou zcela na účet
Zhotovitele.
3) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla.
4) Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
opatření k ochraně životního prostředí
pojištění stavby a osob
organizační a koordinační činnost
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
zajištění nezbytných dopravních opatření
energie a vodu
náklady s likvidací odpadu a stavební suti
dopravu
za zpracování, zajištění a dodání všech atestů, certifikátů a všech ostatních dokumentů
souvisejících s provedením předmětného díla
5) V ceně budou zahrnuty i náklady na sjednaná pojištění předmětu díla za dodavatele po dobu realizace
předmětu plnění ve výši uvedené v Obchodních podmínkách a rovněž i případné náklady na poplatky
a provedení opatření nutných ke splnění podmínek stanovených zadavatelem, vyplývajících ze
stanovisek DOSS a místní samosprávy ).
6) Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou
zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být
vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné
místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot
je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
7) Dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění zhotovitele, na nichž se smluvní strany této smlouvy
písemně dohodnou, uzavřou na uvedený rozsah plnění smlouvu novou, případně dodatek. V případě
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víceprací či položek, které neobsahuje výkaz výměr bude postupováno při jejich ocenění v souladu
s platnými ceníky URS / RTS v době realizace díla – tj. CU 1Q/2015 a v souladu s ustanovením § 2622
zákona 86/2012 Sb. - Občanského zákoníku .
8) Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
- celková cena v Kč bez DPH
- celková nabídková cena v Kč vč. DPH
9) Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová. Ocenění znamená přidělení
ceny ke každé položce v soupisu prací, dodávek a služeb , nikoli ocenění „ nulou“ nebo vynechání
ceny u této položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce – neakceptovatelné.
Uchazeč dále nesmí „ rozpouštět“ položky pod jiné položky v soupisu prací, dodávek a služeb.
Jednotkové položkové nabídkové ceny musí respektovat veškeré platné zákony platné v místě
realizace ( území ČR) – např. zákon o min. mzdě ve vazbě na normativy nutné pro plnění jednotlivé
položky. Nesoulad, nedoložení a podhodnocení bude mít za následek vyloučení uchazeče z tohoto
výběrového řízení.
Jednotlivé ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla.
10) Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou
daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
11)Uchazeč je povinen vysvětlit ocenění kterékoli položky s neobvykle nízkou cenou; pokud tak neučiní,
může být vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce nebo vyloučen ze zadávacího řízení.
12)Uchazeč vyplní příslušné ustanovení v části „ CENA „ Obchodních podmínek ( Smlouvy o dílo)
a KRYCÍ LIST NABÍDKY

1.

Platební podmínky:
Zadavatel nepředpokládá poskytovat zálohy, je však ochoten přistoupit na režim zálohových faktur
dle znění Závazných pokynů pro žadatele, kapitolou 8.1, odstavcem s).

2. Sjednaná cena za plnění dle čl.II. této smlouvy bude hrazena objednatelem na základě měsíčních
dílčích faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného
provedení na základě vzájemně
odsouhlasených soupisů provedených plnění předmětu díla - zjišťovacích protokolů potvrzených
stavebním dozorem objednatele.
Splatnost daňového dokladu - faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů.
Financování projektu je možné rovněž provádět v režimu zálohových faktur. Zálohová faktura
může být vystavena na částku odpovídající maximálně 90 % z ceny uvedené v SoD. Financování
prostřednictvím zálohových faktur musí probíhat v souladu s aktuálním zněním Závazných pokynů pro
žadatele, kapitolou 8.1, odstavcem s).
Podmínky překročení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze :
a) v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku
odpovídající této legislativní změně, nebo dle pravidel stanovených v . Změnu ceny bude
dodavatel povinen písemně oznámit zadavateli a důvod změny doložit.
b) Plně dle zákona
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění v souladu
s ustanovením § 2620 až 2622 a dalších souvisejících.
Citace zákona :

Určení ceny podle rozpočtu
§ 2620

(1) Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl
objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu
ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
(2) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje,
může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení
smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny
okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.
§ 2621
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(1) Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li
rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
(2) Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se
potřeba dalších prací k dokončení díla.
§ 2622
(1) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost,
nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v
případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu
nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě rozpočtu s výhradou
nezávaznosti, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do
rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.
(2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost
překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se
při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.
(3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více
než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny
odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

c)

Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy.

Hodnotící kritéria
Hodnotící kritérium
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu.
Cena za dílo v Kč bez DPH
100 %
Způsob hodnocení
Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejnižší nabídkové ceny.
Oprava chyb:
Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi číselnými a
slovními údaji, anebo chyby ve výpočtech, bude v případě rozporu mezi údaji v číslech a slovech
rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby. V případě zjištění početní chyby, která
nemá vliv na výši nabídkové ceny, bude chyba opravena tak, aby výsledek odpovídal správně
provedenému početnímu úkonu.
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise rovněž posoudí nabídkové ceny
podle § 77 ZVZ – Mimořádně nízká nabídková cena.

8.

Obchodní a platební podmínky, návrh
smlouvy o dílo

Obchodní a platební podmínky jsou blíže specifikovány v návrhu smlouvy o dílo. Financování projektu
je možné provádět v režimu zálohových faktur. Zálohová faktura může být vystavena na částku
odpovídající maximálně 90 % z ceny uvedené v SoD. Financování prostřednictvím zálohových faktur
musí probíhat v souladu s aktuálním zněním Závazných pokynů pro žadatele, kapitolou 8.1, odstavcem
s).
Návrh smlouvy o dílo obsahuje zadavatelem stanovené obchodní i platební podmínky. Návrh
vlastnoručně podepsaný osobou jednající jménem nebo za uchazeče bude součástí nabídky
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uchazeče. Zadavatelem předepsaný návrh smlouvy obsažený v příloze zadávací dokumentace je
závazný.
Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Uchazeč doplní pouze
požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že uchazeč vypracuje
návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a
uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
Nedílnou součástí této smlouvy budou následující přílohy;

a)

časový harmonogram prací;

b)

oceněný výkaz výměr.

Návrh smlouvy o dílo včetně všech jejich příloh bude do nabídky předložen v tištěné i elektronické
podobě. V obou verzích musí být shodný.

9. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případě neobdržení nebo krácení dotace ze SFŽP.

11. Další zadávací podmínky zadavatele
1)

Součástí nabídky bude:
a)

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech byli
v pracovněprávním poměru u zadavatele

b)

U akciové společnosti - Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10 % základního kapitálu

c)

Prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

2)

Nabídka se podává v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii. Nabídka bude
zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky.

3)

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

4)

Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky
bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou
oprávněnou osobou, o počtu stran nabídky.

5)

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení.

6)

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách.
Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé
údaje.

7)

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že část plnění veřejné zakázky spočívající v zateplení svislých
a vodorovných konstrukcí včetně souvisejících prací nesmí být plněna subdodavatelem. Při plnění
předmětu díla prostřednictvím subdodavatele je uchazeč povinen řídit se „Závaznými pokyny pro
žadatele a příjemce podpory za SFŽP“, které jsou dostupné na adrese http://www.opzp.cz/souborke-stazeni/52/15645-20140620_zppzp_opzp.pdf. Uchazeč specifikuje části veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat subdodavatelům. Tyto dodávky bude v seznamu subdodavatelů specifikovat
věcně i finančně a rovněž uvede identifikační údaje každého případného subdodavatele.
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Současně ve své nabídce uchazeč předloží smlouvu uzavřenou s každým subdodavatelem nebo
prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat
jménem či za subdodavatele. V požadované smlouvě nebo prohlášení zpracovaném samostatně
podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání
veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve
stanoveném rozsahu, dále uvede svoji připravenost podílet se na plnění veřejné zakázky jako
subdodavatel uchazeče.

a.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost
uvede. Toto prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou
oprávněnou osobou.

b.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že změna subdodavatelů v průběhu plnění veřejné
zakázky je možná pouze po vzájemné dohodě se zadavatelem.

8)

Uchazeč si je vědom, že financování díla je zajištěno prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí – operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP) a veškeré úkony zadavatele
(včetně plateb) probíhají v souladu s podmínkami OPŽP.

9)

Uchazeč si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona čl. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o finanční kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10) Zadavatel si vyhrazuje právo na zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího řízení v případech,
kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu dodavatele, že jím poskytnuté zadávací podmínky
nejsou jednoznačné, že připouští vícerý výklad, popř. že potřebují upřesnit.
11) Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče (s výhradou doporučujících ustanoveno
povede k jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
12) Uchazeč je povinen dodržovat pravidla pro aplikaci a dodržování pravidel publicity, která budou
vycházet z Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí (Grafický
manuál OPŽP). Grafický manuál OPŽP je k dispozici v elektronické podobě na www.opzp.cz.
13) Dodavatel, se kterým bude podepsána smlouva je povinen před zahájením prací na
staveništi uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu, toto pojištění udržovat po dobu trvání
smlouvy a jeho existenci prokázat na žádost objednatele. Pojistné částky a rozsah krytí
musí odpovídat odvětvovým obchodním zvyklostem a pokud není sjednáno jinak, musí
činit nejméně 2.000.000,- Kč nebo EUR 71.500,- za újmu na věcech, životu a zdraví.

12. Struktura nabídky
Zadavatel požaduje následující obsahové členění nabídky:
1.

Krycí list nabídky.

2.

Obsah nabídky.

3.

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku.

4.

Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů.

5.

Doklady k prokázání profesní kvalifikačních předpokladů.

6.

Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů.

7.

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

8.

Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, má-li uchazeč formu akciové společnosti.
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