ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
STAVBY
(dle ust. § 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění – dále zákon) k zadávacímu
řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném podlimitním řízení dle § 27 zákona
/pokyny pro zpracování nabídky /

CPV

: 44161200-8 - vodovod
: 45232150-8 – práce vztahující se k vodovodnímu potrubí

Místo stavby
Okres
ZUJ
NUTS
Právní forma

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

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Obecné informace k zakázce
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 dle § 110 zákona.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem.
Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci,
ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.
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

Název veřejné zakázky :

VODOVOD V OBCI MEZIŘÍČÍ
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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 30 845
DIČ:
CZ26030845
kontaktní osoba:
ing. Libor Kulíř
mob.: 602 437 264
e.mail: kulir@limexcb.com
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1.3. Předmět plnění
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka :
 Stavebních prací
 Dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb
 Projektová dokumentace skutečného provedení včetně geodetické dokumentace
 Ostatní uvedené ve výkazu výměr – např. publicita, koordinační činnost
A.

Druh a předmět je specifikován projektovou dokumentací „ s výhradou“ vodovodu v obci Meziříčí
zpracovanou fa ALCEDO, Na hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec
Jedná se o výstavbu nového vodovodu v obci Meziříčí pro dlouhodobé zásobování obyvatel pitnou
vodou které je doposud zabezpečeno lokálními zdroji ( studnami). Nový vodovod bude napojen na
skupinový DN350 z úpravny vody Plav ve vzdálenosti 1 km od obce.
Rozsah – 1656 bm potrubí DN 110 mm, 1025 potrubí DN 90 mm, 74 přípojek. Pokládka vodovodu ve
zpevněných asfaltových komunikacích se zpětným uvedením do stávajícího stavu

B. Výkazem výměr
Výkaz výměr „ s výhradou“ je ve formátu EXCEL a tvoří součást ZD
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která tvoří součást zadávací dokumentace.
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
3. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním
normám a předpisům ČR a EU a zadavatelem stanoveným podmínkám uvedených v tisku „ Kvalita
předmětu plnění“

1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota zakázky je 15.734.050,- Kč bez DPH.
1.5. Předpokládané termíny realizace projektu
Záhájení realizace stavby
Dokončení realizace stavby
Termín zahájení zkušebního provozu -

předpoklad 01.04. 2015
max. do 15.12.2015
max. do 30.10.2015

Lhůta výstavby v kalendářních dnech - je předmětem hodnocení nabídek

1.6. Místo plnění zakázky
Obec Meziříčí dle projektové dokumentace – staveniště v pásu šíře cca 3 m
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2. ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE
2.1.A. Zadávací dokumentace - zveřejnění
Zadavatel rozhodl o zahájení a zveřejnění tohoto výběrového řízení na základě rozhodnutí Zastupitelstva
obce Meziříčí schváleného dne 25.07.2014 pod číslem usnesení 35/2014.
a) zveřejněním na ISVZ – věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 490623
b) prostřednictvím profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejnení.cz/profil/00667021
Na tom to profilu zadavatel uveřejní textovou část zadávací dokumentace zadávanou v
Otevřeném podlimitním řízení dle § 27 zákona.
Části zadávací dokumentace, které nebyly zveřejněny na profilu zadavatele předá, či odešle
zadavatel dodavateli v tomto řízení do 2 pracovních dnů.
c) vyvěšením odkazu na internetových stránkách zadavatele: http://www.obecmezirici.cz – úřední
desce
2.1.B. Zadávací dokumentace – poskytnutí nezveřejněné části na profilu zadavatele na žádost
Žádost










bude minimálně obsahovat :
Název veřejné zakázky
Název uchazeče ( dodavatele) dle OR či ŽR
Adresu uchazeče ( dodavatele) dle OR či ŽR
IČ uchazeče ( dodavatele)
DIČ – bylo li přiděleno
Korespondenční adresu uchazeče ( dodavatele)
Kontaktní osoba – jméno + funkce
Telefon a e-mailová adresa
Sdělení, jakým způsobem má být zadávací dokumentace poskytnuta, osobní převzetí, poštou

Zadávací dokumentace bude poskytnuta všem uchazečům za úplatu nákladů reprografické techniky ve
výši 1.000,- Kč bez DPH ( DPH 21 % činí 210,- Kč,
Cena celkem včetně DPH činí 1.210,- Kč), kteří o tuto veřejnou zakázku projeví zájem na základě písemné
žádosti.
Písemná žádost musí být doručena zadavateli nebo jeho mandátnímu zástupci nejpozději do lhůty – tj.
do 08.09.2014 do 15,00 hod.
Místo vyzvednutí a vyzvednutí ZD je možné - osobně - 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
- prostřednictvím České posty – cenný balík – poštovné a balné činí 300,- Kč
bez DPH, cena bude připočítána k nákladům reprografické techniky a uvedena
ve faktuře vystavené zástupcem zadavatele.
Zadávací dokumentace bude vydávána, případně odeslána na základě písemné žádosti uchazečů do 2
pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
Zadávací dokumentace obsahuje písemnou + elektronickou verzi a tvoří jeden celek
Elektronická verze = 1 x CD :
Obsah CD 1 - 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
- Výkaz výměr stavby - EXCEL
- projektová dokumentace v rozsahu pro výběr dodavatele stavby ve
formátech pdf + podmínky pod označením -„Kvalita předmětu plnění“
Písemná verze - Zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky v tištěné podobě
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2.1.C Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
Zadavatel je právnická osoba
Zadavatel může dle zákona č.300/2008 Sb. o elektonických úkonech a automatické konverzi
dokumentů, v platném znění, dle § 18 a) dodávat dokumenty uchazečům – fyzickým osobám,
podnikajícím osobám a právnickým osobám prostřednictvím Datových schránek.
3) Dokument je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své
datové schránky; toto potvrzení je bezplatné.
4) 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.
1)
2)

2.1.D Využití zadávací dokumentace
Předané zadávací podklady uchazeč nevrací. Uchazeč smí použít zadávací podklady jen pro účely tohoto
zadávacího řízení, jiné využití se nepřipouští.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
3.0. Všeobecné závazné podmínky
Uchazeč prokáže veškeré kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení v nabídce, z jehož
obsahu je zřejmé, že dodavatel níže uvedené kvalifikační předpoklady splňuje a to v souladu s ustanovením
§ 62 zákona nebo doklady uvedenými níže v tomto odstavci č.3.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst.4. zákona. ( uchazeč tedy musí disponovat doklady již ke dni podání nabídky)

Zadavatel upozorňuje všechny potenciální zájemce, že z dokladů, kterými bude uchazeč
prokazovat kvalifikaci musí být zřejmé splnění kvalifikace KE DNI PODÁNÍ NABÍDKY.
3.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel dle § 53 odst. 1 písm.
a)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, 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 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
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště;
b)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak
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
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště;
c)
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu;
d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
e)
který není v likvidaci;
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f)
který doloží potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční
správy České republiky ani orgánů Celní správy české republiky a ani v evidenci daní, pojistného na
sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kerém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky.
g)
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,
h)
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
i)
zrušeno
j)
zrušeno
k)
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu
Splnění kvalifikačních předpokladů v bodech a) až k) se prokazuje předložením čestného prohlášení
uchazeče.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke
dni podání nabídky.
Zadavatel poskytuje vzor – příloha č.3 ZD
3.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona dodavatel
prokáže předložením :
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci s předmětem
podnikání - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výkon zeměměřičských činností
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje:
- osvědčením 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 - autorizovanou osobu v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- osobu s oprávněním „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“
V případě osob, jejichž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, doloží uchazeč
čestným prohlášením, že jsou s dodavatelem v zaměstnaneckém poměru, nebo prokáží splnění jejich
kvalifikace jako subdodavatelů.
3.3. předložením ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
dle § 50, odst.c) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění o ekonomické
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Zadavatel poskytuje vzor – příloha číslo 4 ZD
3.4 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 odst. 3,
písm. a), 4, 5 zákona uchazeč prokáže:
Seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
řádně a odborně.
Dodavatel (uchazeč) předloží osvědčení objednatelů min. 5-ti staveb obdobného rozsahu, provedených
uchazečem za posledních 5 let, jejichž hodnota bude min. 4,8 mil. Kč bez DPH na každou uvedenou
obdobnou stavbu.
Pět staveb obdobného rozsahu = 2 x stavba vodovodů + 3 x stavba vodohospodářského díla
Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení. Prohlášení musí být podepsáno
oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za dodavatele. K seznamu budou připojena osvědčení
objednatelů o řádném plnění, a to nejméně u 3 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební
práce provedeny řádně a odborně a dále kontakt na referenční osoby, u nichž lze uvedené informace ověřit.
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Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů , je
oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů
neodmítne.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem
podle § 50 odst.1, písm.b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele.
V takovém případě v souladu s § 51 odst.4 ZVZ doloží uchazeč v nabídce :
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1) písm. j) ZVZ (tj.
čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či
obdobné evidence) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1) písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a)
zákona 137/2006 Sb. v platném znění.
Společná nabídka více dodavatelů
1) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle
§ 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí
prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prostřednictvím subdodavatele se postupuje dle § 51 odst. 4 ZVZ obdobně.
2) Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s § 51 odst. 6
ZVZ přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé 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, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zahraniční dodavatel
1) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně
bydliště, a to v souladu s § 51 odst. 7 ZVZ.
2) Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.
3) Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních
kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podle § 127 ZVZ.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.
Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního
seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.
Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která
by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost
veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je pak povinen předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti
veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele lhůtu prodloužit nebo může
zmeškání lhůty prominout.

4) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
A) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
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.
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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 živnostního 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 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
Platební podmínky:
1. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
2. Sjednaná cena za plnění dle čl.II. této smlouvy bude hrazena objednatelem na základě jedné konečné
faktury vystavené zhotovitelem dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů
provedených plnění předmětu díla - zjišťovacích protokolů potvrzených stavebním dozorem objednatele.
3. Cena díla bude uhrazena jednorázově na základě jedné faktury, vystavené zhotovitelem podle
skutečně provedeného objemu prací do 14 kalendářních dnů po převzetí díla na závěr dle této
smlouvy bez vad a nedodělků a předání seznamu subdodavatelů podle § 147a odst. 4 ZVZ. Tuto
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fakturu má objednatel právo ponížit o veškeré sankce a penále, které se vyskytnou v průběhu
realizace díla.
Splatnost daňového dokladu - faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů.

B) Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
C) Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky :
C.1) Obsahové členění a forma zpracování nabídky
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění :
1. Krycí list nabídky (s uvedením názvu veřejné zakázky, identifikačních údajů uchazeče a nabídkové ceny)
2. obsah nabídky s číslováním stránek jednotlivých dokumentů v nabídce
3. dokumenty dle § 68 odst.3 písm. a), b), c)
4. doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu dle bodu 3) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE
5. identifikace kooperujících subjektů – subdodavatelů – max. přípustný objem.
Zadavatel poskytuje vzor – příloha č. 5 ZD :
 Uchazeč v tomto dokumentu uvede případné subdodavatelské zajištění zakázky s věcným
vymezením té části zakázky, kterou má v úmyslu zadat subdodavateli
6. výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem (krycí list rozpočtu + oceněný výkaz
výměr)
7. Doplněné obchodní podmínky ( Návrh smlouvy o dílo)
8. Vyplněné čestné prohlášení – příloha č.7 ZD
9. Nabídka bude doložena rovněž v elektronické podobě na datovém médiu

C.2) Způsob, lhůty a místo pro podání nabídky
Nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek, v uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky „Vodovod v obci Meziříčí – NEOTVÍRAT „
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení podle §71 odst. 6. zákona.
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.
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.
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.

Dne 08.09. 2014 v 15:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.
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Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnili elektronické podání nabídky

C. 3) Otvírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 08.09. 2014 v 15:05 hod. 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 .

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kritéria :
1. Nabídková cena bez DPH
2. Lhůta výstavby v kalendářních dnech

- váha 85 %
- váha 15%

Způsob hodnocení
Adt.1 – nabídková cena – číselně měřitelné kritérium. Hodnotit se bude cena bez DPH.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Toto je pak vynásobeno uvedenou váhou kritéria v %.
Adt. 2 - Lhůta výstavby v kalendářních dnech – číselně měřitelné kritérium. Hodnotit se bude „lhůta“- počet
dní uvedený uchazečem, který potřebuje pro realizci této veřejné zakázky ve stanoveném období
uvedeném v zadávacích podmínkách. Nejkratší lhůta = nejvýhodnější nabídka.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise rovněž posoudí nabídkové ceny
podle § 77 ZVZ – Mimořádně nízká nabídková cena.
Při posuzování kvalifikace se považuje za dostatečné alespoň dosažení limitů požadovaných zadavatelem,
případně jejich překročení. Uchazeči, kteří neprokáží splnění některého z kvalifikačních předpokladů, mohou
být ze zadávacího řízení vyloučeni. Uchazeči, kteří nesplní některý z kvalifikačních předpokladů, budou ze
zadávacího řízení vyloučeni. Vyloučení bude dotyčným uchazečům bezodkladně písemně oznámeno.
Nabídky, které nesplňují zákonné požadavky nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy, a nabídky,
které nesplňují kterýkoli z požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci zadavatel vyřadí
a uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

6) OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou zpracovány formou návrhu smlouvy o dílo, který je součástí této zadávací
dokumentace.
Uchazeči vyplní příslušné ustanovení návrhu smlouvy o dílo v části CENA, ZÁRUČNÍ LHŮTA a TERMÍN
PLNĚNÍ.
Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem nebo za
uchazeče. V případě, že návrh smlouvy o dílo nebude podepsán uchazečem, resp. jeho statutárním
orgánem, přiloží uchazeč ke smlouvě originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, ze které bude vyplývat
oprávnění k podpisu návrhu smlouvy o dílo danou osobou.
POZOR :
Předložení nepodepsaného
uchazečem.

návrhu smlouvy o dílo není považováno za řádné předložení nabídky

Uchazeč (dodavatel) si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele obsažené v návrhu smlouvy o dílo
tak, aby zhoršil postavení zadavatele definované zadávacími podmínkami. Uchazeč (dodavatel) nesmí
zejména v návrhu smlouvy požadovat žádné závazky ani povinnosti zadavatele nad rámec ustanovení
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uvedených v zadávací dokumentaci a Obchodních podmínkách nebo takových, které by zadavateli přinesly
vedlejší organizační či jiné náklady.
Dodavatel si může upravit výše uvedený návrh smlouvy, musí ovšem dodržet podmínky uvedené
v předchozích odstavcích a musí provedené změny výrazně označit (např. barevně, jiným písmem).
Upozornění na závazné ustanovení Obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo
K zajištění splnění povinnosti vyplývajících ze záruční lhůty, vybraný zhotovitel stavby předloží doklad o
složení jistoty ve výši 500.000,- Kč. Jistota bude zhotovitelem poskytnuta formou bankovní záruky, nebo
bude složena na účet objednatele a bude v plném rozsahu zajišťovat výkon práv objednatele plynoucích z
této smlouvy o dílo a to v průběhu celé průměrné délce záruční doby. Dodavatel doklad o této jistotě předá
objednateli k termínu předání a převzetí provedeného díla dle této smlouvy. Bez doložení tohoto dokladu,
nebo bez písemného potvrzení o složení finanční částky na účet objednatele nebude řízení o předání a
převzetí provedeného díla zahájeno.

7) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE + VÝKAZ VÝMĚR
Projektové dokumentace je zpracována firmou ALCEDO, Na hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec
Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr.

8) PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Pro zpracování nabídky a plnění této veřejné zakázky zadavatel doporučuje se zúčastnit prohlídky
místa plnění, která se bude konat 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky dne 02.09.2014
v 15,oo hodin.
Sraz účastníků před budovou Obecního úřadu Meziříčí, Meziříčí 70, 391 31 Dražice

9) ZMĚNY A ODVOLÁNÍ NABÍDKY
Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání nabídek. Poté začíná
běžet lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze nabídku měnit. Doba
závaznosti nabídky je uvedena v Oznámení o zakázce.

10) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího řízení (dotaz) ze
strany dodavatelů, musí být zadavateli v písemné formě doručena 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek, tj. do 03.09.2014.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději
do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.
Zároveň zadavatel rozešle dodatečné informace včetně přesného znění „požadavku dodatečné informace
k zadávacím podmínkám“ všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo
kterým byla ZD poskytnuta.
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádostí stejným způsobem, jakým
uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.

11) ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeč je svou nabídkou vázán do 30.11.2014.

12) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- Zrušit zadávací řízení, nastane –li skutečnost či podezření, že bylo porušeno ustanovení zákona
137/2006 Sb. v § 6 – zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- Zrušit zadávací řízení nastane li naplnění některého z ustanovení uvedeného v § 84 a zákoně
samotném č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
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13) Uzavření smlouvy o dílo
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby
byla smlouva uzavřena s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče,
popřípadě upraveným podle § 32 zákona 137/2006 Sb.
V plném rozsahu platí ustanovení § 82 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 82 odst.4. zákona. ( uchazeč tedy musí disponovat doklady již ke dni podání nabídky).
POZOR !!!
Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli
originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené
třetím osobám činností zhotovitele, jakož i pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a
montážních rizik, a to min. do výše 15.000.000,- Kč. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění
předmětu díla.

14) Závazné rozhodnutí zadavatele
Obsahuje li zadávací dokumentace jakékoli požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo
jeho organizační složku za příznačné, patenty či vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použít jiných kvalitativně a technicky obdobných
řešení.
Veškeré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití a je
možné je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny
jejich fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami
a zákony.
V případě rozporu mezi údaji ve výzvě a zadávací dokumentaci, má vždy přednost Výzva pro podání
nabídky.

15) Publicita projektu
Dodavatel je povinen zajistit publicitu podpořeného projektu.
Součástí plnění uchazeče je výroba, dodávka a umístění ( včetně konstrukce) :



1x velkoplošný panel velikosti 5100 x 2400 mm - po dobu výstavby (termín předání staveniště –
kolaudace)
1 x stálá informační tabule exterierová ( pamětní deska) vel. 300 x 420 mm

16) Archivační povinnost
Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu
včetně účetnictví do 31.12. 2025

17) Povinnost poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům
Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu spolufinancovaného z národních
zdrojů a zdrojů zdrojů EU za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy . Je povinen
poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V obci Meziříčí

14.08.2014

…………………………………….
Karel Černý
starosta obce
zadavatel
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