ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku na stavební práce,
zadávanou v otevřeném řízení,
podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, s názvem

Čistírna odpadních vod Březina u Moravské Třebové

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle ustanovení § 9, 12, 16, 21 odst. 1 písm. a) a souvisejících ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadávací podmínky
Zadávací podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace, obsahují upřesňující
informace k údajům, které byly obsaženy v Oznámení o zakázce uveřejněném v souladu
s ustanovením § 146 a souvisejících zákona ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen
„Oznámení o zakázce“) a na profilu zadavatele a jsou pro dodavatele závazné. Zadávací
podmínky obsahují kromě informativních a organizačních údajů podmínky zadavatele, které
bude zadavatel posuzovat, a jejichž nesplnění povede k vyloučení uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek zadávacího
řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence (pokud to zákon vyžaduje),
písemně osobně, písemně e-mailem nebo jinak v souladu s ustanovením § 148 zákona, a to
v českém jazyce na adresy, které uchazeči uvedou při vyžádání zadávací dokumentace.
Nabídku lze zpracovat jen na základě zadávací dokumentace a jejích příloh. Uchazeč je
povinen se seznámit se zadávací dokumentací a před podáním nabídky si případné
nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví zákon.
Zadávací dokumentace dle § 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k Oznámení o veřejné
zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede
k vyřazení nabídek z hodnocení.
Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad veškeré podmínky obsažené v těchto
zadávacích podmínkách, včetně veškerých příloh a jejich případných dodatků.
Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
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1.

Identifikační údaje zadavatele
1.1. Identifikační údaje zadavatele

Název a sídlo zadavatele:

Obec Březina
Březina 81, 569 23 Březina

IČ/DIČ:

00276472
Václav Slechan, starosta

Statutární zástupce zadavatele:
Kontaktní adresa zastoupení zadavatele ve
věcech veřejné zakázky:

Grant & Project partners, s.r.o.
Čimická 522/22
182 00 Praha 8

Kontaktní osoby ve věcech veřejné zakázky:

Lenka Čeřovská

Telefon:

+420 605 217 620

E-mail:

cerovska@gppartners.cz

2.

Obecné pokyny k zadávacímu řízení
2.1. Údaje o poskytování zadávací dokumentace

Zadávací
dokumentace
bude
zveřejněna
na
profilu
zadavatele
http://www.obecbrezina.com/verejnezakazky, a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího
řízení až do konce lhůty pro podání nabídek.
Projektovou dokumentaci a soupis prací poskytne zástupce zadavatele za poplatek 500,- Kč+
DPH. Uchazeči si dokumentaci vyzvednou osobně, po telefonické domluvě, na adrese Grant
& Project partners s.r.o., Čimická 522/22, 182 00 Praha 8, tel. 605 217 620. Zástupce
dodavatele předloží oprávnění jednat jménem uchazeče.
2.2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávacích podmínek
(tj. včetně jejích příloh).
Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit
v písemné podobě zadavateli dle pokynů uvedených níže.
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena na
adresu zadavatele nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel zabezpečí uveřejnění dotazů i odpovědí na položené dotazy na profilu zadavatele
nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Všem dodavatelům,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta, odešle zadavatel dodatečné informace na poskytnutou kontaktní adresu.
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Nabídky podané uchazeči musí být v souladu s takto uveřejněnými dodatečnými
informacemi a případnými změnami.
Zadavatel dále stanoví, že pro právní jistotu zadávacího procesu musí být veškerá
komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob,
např. osobní jednání apod., je vyloučen.
2.3. Adresa pro vyžádání dodatečných informací
Žádosti o dodatečné informace doručí dodavatelé na adresu:
Grant & Project partners, s.r.o.
Čimická 522/22
182 00 Praha 8
2.4. Prohlídka místa plnění
Místo realizace je volně přístupné. Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.
3.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky
3.1. Předmět plnění veřejné zakázky a technické podmínky
3.1.1. Základní informace

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek. Jedná se
o výstavbu nové čistírny odpadních vod v obci Březina.
Stavba zahrnuje objekt ČOV, vč. technologie, příjezdovou komunikaci, přípojku pitné vody a
NN, propojení na stávající kanalizaci, vč. čerpací jímky.
Podrobná specifikace předmětu plnění je stanovena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace
s názvem „Zadávací dokumentace – Čistírna odpadních vod Březina“.
3.2. Klasifikace a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
3.2.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV
45232420-2
45232423-3

Název
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
Výstavba kanalizačních čerpacích stanic
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3.2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
=8.400.000,- Kč bez DPH
(slovy: = osmmiliónůčtyřistatisíckorunčeských=)
Předpokládaná hodnota bez opce činí 6.500.000,- Kč; předpokládaná hodnota prací při
využití opčního práva je 1,9 mil. Kč (viz kapitola 16).
4.

Doba a místo předmětu plnění veřejné zakázky
4.1. Doba (termíny) plnění předmětu veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění předmětu veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke
lhůtě plnění:
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: červenec 2015
Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění – výstavby: září 2015
Uvedení ČOV do zkušebního provozu: říjen 2016
Ukončení zkušebního provozu: říjen 2017
4.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je: Česká republika, Březina, okr. Svitavy
5.

Kvalifikace dodavatelů
5.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem požadavky zadavatele na
kvalifikaci.
5.2. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
5.2.1. splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona
5.2.2. splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona
5.2.3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
5.2.4. splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona
5.3. Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů
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5.3.1. Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy budou dodavatelem předloženy
originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.
5.3.2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
5.3.3. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující
splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené
lhůtě stanovené zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace
musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona.
5.4. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
5.4.1. Čestné prohlášení ( dále i „Prohlášení“) dodavatele
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat
zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou
oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.
5.4.2. Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel
splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto
skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je 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 tuto lhůtu prodloužit nebo může
zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele,
se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona
možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě
musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.
5.4.3. Lhůta pro prokázání kvalifikace
V otevřeném zadávacím řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace
ve lhůtě pro podání nabídek.
5.5.

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona
zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem
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a veřejným 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
povinnost, 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 zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem
trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
5.6. Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
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 podle § 50 odst. 1
písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
§ 54 písm. a) zákona.
5.7. Společná nabídka několika dodavatelů
5.7.1. 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) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona)
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé
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společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec 5.6 použije obdobně.
5.7.2. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona
společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu,
ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 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 zavázáni společně
a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
5.8. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
5.8.1. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a profesních kvalifikačních
předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání
splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
5.8.2. Stáří výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů a další požadavky
zadavatele
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
5.8.3. Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
Zadavatel, v souladu s § 143 zákona, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které
jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném
státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou
republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž
má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště.
Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát 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.
Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční
dodavatel prokázal splnění:
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a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona, nebo
c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) a c) zákona.
5.8.4. Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů a další skutečnosti
stanovené zákonem
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být
platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
5.8.5. Prokazování kvalifikace certifikátem
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání
splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm
uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
6.

Základní kvalifikační předpoklady
6.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 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 tento předpoklad 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
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c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

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 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 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,
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 veřejné zdravotní 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,
6.2. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1
písmena c) až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního kvalifikačního
předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno a) a b) výpisem z evidence Rejstříku trestů
fyzických a právnických osob, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odstavec 1 písmeno h) zákona potvrzením příslušného orgánu či instituce a splnění
základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno f) zákona potvrzením
příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení.
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7.

Profesní kvalifikační předpoklady
7.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
b) dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - projektová činnost ve
výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřických
činností, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis
z živnostenského rejstříku, nebo živnostenský(é) list(y) v rozsahu odpovídajícím
předmětu plnění veřejné zakázky.
c) dle § 54 písm. d) zákona – doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele 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, v oboru vodohospodářských staveb alespoň 1 osoby podílející se na
realizaci.
8.

Ekonomická a finanční způsobilost, technické kvalifikační předpoklady
8.1. Ekonomická a finanční způsobilost

Uchazeč předloží čestné Prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku.
8.2. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona prokáže uchazeč
předložením seznamu staveb v oboru vodohospodářských staveb a to:
 Výstavby čistíren odpadních vod, včetně dodávky a instalace technologie,
provedených za posledních 5 let a předložením osvědčení objednatelů o řádném provedení
těchto prací, kterými bude doloženo, že je v tomto období řádně a odborně ukončil.
Z uvedeného seznamu musí vyplývat splnění požadavku na provedení minimálně:
 čtyř takovýchto staveb v hodnotě připadající na jednu stavbu ve výši min. 3 mil. Kč.
V seznamu stavebních prací uvede dodavatel zejména:
- název, přesné označení a termín provádění zakázky,
- předmět plnění a charakter zakázky,
- celkový finanční rozsah stavebních prací,
- vlastní podíl plnění (v % i věcně specifikován) na zakázce dále vyjádřený i v Kč bez DPH,
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-

adresa a kontakt na objednatele.

-

Osvědčení musí zahrnovat:
cenu,
dobu provádění stavebních prací,
místo provádění stavebních prací,
údaj investora o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. c) prokáže uchazeč doložením
kopie osvědčení o autorizaci 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 v oboru vodohospodářské stavby, a to alespoň jedné osoby, která
se bude podílet na realizaci. Osoba v pozici stavbyvedoucího musí doložit účast na realizaci
alespoň dvou zakázek odpovídající svým charakterem této veřejné zakázce v období
posledních 5 let, a to:
 čistíren odpadních vod, včetně dodávky a montáže technologie, v hodnotě jedné
stavby min. 3 mil. Kč.
9.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních
podmínek
9.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce výpočet jednotlivých položek nabídkové
ceny, a to oceněním soupisu prací. Oceněný soupis prací (dále jen „rozpočet nebo výkaz
výměr“) bude součástí nabídky, a to v tištěné a v datové formě. Uchazeč je povinen dodržet
členění soupisu prací dle projektové dokumentace, neocenění některé položky soupisu prací
bude zadavatel posuzovat jako nesplnění zadávacích podmínek, která nesplňuje požadavky
zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Pokud uchazeč shledá nesrovnalost mezi
projektovou dokumentací a výkazy výměr, je povinen na tuto skutečnost upozornit
zadavatele formou žádosti o poskytnutí dodatečných informací.
Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné
zakázky podle soupisu prací dle projektové dokumentace v Kč, která zahrnuje v cenách
jednotlivých položek soupisu prací veškeré související náklady spojené s realizací předmětu
plnění.
Nabídková cena (jednotkové ceny, které jsou použity pro výpočet nabídkové ceny) musí
zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění
specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným
a kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění, jak je specifikován touto
zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během
realizace předmětu plnění a zahrnuje též veškeré související náklady: náklady na dopravu,
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montáž, předání, zprovoznění, zaškolení obsluh, zařízení staveniště a další vedlejší
rozpočtové náklady.
Veškeré související náklady budou zahrnuty do nabídkové ceny.
9.2. Stanovení nabídkové ceny
Celková nabídková cena za stavební práce bude stanovena a uvedena jako nejvýše přípustná
a uvedena v české měně (v korunách českých-CZK ) v následujícím členění:


Celková nabídková cena bez DPH



% sazba a výše DPH



Celková nabídková cena vč. DPH

Celková nabídková cena bude uvedena v příslušné Smlouvě o dílo.
9.3. Platební podmínky
Obchodní a platební podmínky a další ujednání o dodávce předmětu veřejné zakázky jsou
vymezeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Dodavatel tento návrh doplní o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní o další údaje
požadované zadavatelem a předloží jej jako součást nabídky.
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Platba bude probíhat na základě
dodavatelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Splatnost daňového dokladu je
stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení zadavateli (objednateli). Platební podmínky
musí být uchazečem plně respektovány.
9.4. Podmínky změny nabídkové ceny
Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
10.

Zadávací lhůta, jistota
10.1.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.
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Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem
uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení
zadávacího řízení (viz § 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhůta neběží v případech uvedených
v § 43 odst. 4 a 5 zákona.
10.2.
Délka zadávací lhůty
V souladu s § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 120 kalendářních
dnů.
10.3.
Poskytnutí jistoty
K zajištění splnění povinnosti dodavatele je požadována jistota ve výši =120.000,- Kč (slovy:
=stodvacettisíckorunčeských=)
Jistota bude poskytnuta objednatelem v souladu s ustanovením § 67 zákona, a to formou:
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“)
b) bankovní záruky nebo
c) pojištění záruky.
Dodavatelé jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele
či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:
1283440309/0800.
Doklad o poskytnutí jistoty předá uchazeč v originále, včetně jeho prosté kopie, která bude
neoddělitelnou součástí nabídky. Po ukončení zadávacího řízení bude originál dokladu
o poskytnutí jistoty vrácen uchazeči.
11.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

11.1.
Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je podle ust. § 78 odst. 1 písm. b)
zákona nejnižší nabídková cena.
Způsob hodnocení
Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:
V tomto kritériu se hodnotí pouze absolutní výše nabídkové ceny bez DPH.
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12.

Podání nabídek
12.1.

Podmínky a lhůta pro podání nabídek

12.1.1. Podmínky pro podání nabídek
a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce.
b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
c) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem
vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí
z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel
bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
d) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech
dodavatelů.
12.1.2. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v listinné podobě, a to v 1 originále
a v 1 prosté úplné kopii a rovněž 1 kopie nabídky v elektronické podobě (např. skenovaná),
vše v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.
„Čistírna odpadních vod Březina u Moravské Třebové“
a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na
obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 5
zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí 14.7.2015 ve 12,00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zástupce zadavatele:
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Grant & Project partners s.r.o., Čimická 522/22, 182 00 Praha 8 a to v pracovních dnech od
9,00 hod do 14,00 hod po celou lhůtu pro podání nabídek a v poslední den lhůty pouze do
12,00 hod.
Dodavatelé mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou nebo jiným veřejným
přepravcem, a to na uvedenou adresu:
Grant & Project partners s.r.o., Čimická 522/22, 182 00 Praha 8.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí zadavatelem na adrese výše uvedené.
Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně,
obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči,
pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky (§ 69 odst. 6 zákona).
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla
nabídky, data a hodiny doručení.
12.2.

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 14. 7. 2015 v 13 hod. na adrese zástupce zadavatele:
Grant & Project partners s.r.o., Čimická 522/22, 182 00 Praha 8.
12.3.

12.4.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami
(§ 71 odst. 7 zákona):


zástupci zadavatele,



členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci),
jmenovaní zadavatelem,



za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek,
jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen na žádost komise prokázat
svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.
Postup komise při otevírání obálek

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle
pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s ust. § 71 odst. 9 zákona, zda:
a)
je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
b)
je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje:
a)
identifikační údaje uchazeče,
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b)
c)

informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce a zda je podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
komise sdělí přítomným uchazečům rovněž informace o nabídkové ceně.

Další obsah nabídky nebude uchazečům sdělen.
Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí
bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči (§ 71 odst.
11 zákona).
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona). U každé
nabídky uvede komise identifikační údaje uchazeče a údaje o splnění požadavků dle § 71
odst. 10 zákona.
Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídit si z něj výpis,
opis nebo kopii.
13.

Obsah a forma nabídky, další podmínky a požadavky zadavatele

13.1.
Obsah nabídky
Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (dodavatele) v souladu se způsobem
jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Nabídka, která
bude obsahovat nepodepsanou Smlouvu o dílo, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění
podmínek zadávacího řízení.
Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále
doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil–li zadavatel v této zadávací
dokumentaci jinak. Dokumenty i veškeré přílohy nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů
a přepisů, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel, pro větší přehlednost a orientaci, doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky
barevnými předělovými listy (rozlišovači).
Předmět realizace je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství v rámci
programu 129 250, podprogram 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu.
Zadavatel požaduje zpracování finančního a časového harmonogramu. Vlastní harmonogram
stavebních prací bude obsahovat hlavní vazby mezi procesy, které vyplývají ze síťového grafu
s vyznačením kritické cesty a celkové rezervy u procesů, které nejsou na kritické cestě. U
každého procesu uvedeného v harmonogramu bude vyznačen název procesu, počet
pracovníků, doba činnosti, celková rezerva a termíny začátků a konců nejdříve možných a
nejpozději přípustných. Součástí bude i graf potřeby zdrojů v čase – graf potřeby pracovníků,
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graf potřeby financí související s finančním plánem v měsících, popř. grafy potřeby
rozhodujících materiálů.
13.2.

Další součásti nabídky

Součástí nabídky musí být v souladu s ustanovení § 68 odst. 3 zákona:
a) 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,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Uchazeč spolu s návrhem Smlouvy o dílo předloží i návrh finančního a věcného
harmonogramu plnění. Tento harmonogram bude podepsán oprávněným zástupcem
uchazeče.
13.3.

Zabezpečení nabídky uchazeče a způsob označení jednotlivých listů

Zadavatel doporučuje, aby nabídka předložená uchazečem byla zabezpečena proti
manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn
nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno
žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje, aby bylo
provedeno očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou
číselnou řadou.
14.

Ostatní podmínky zadávací dokumentace
14.1.

Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nepřipouští podání nabídek na částečné
plnění předmětu veřejné zakázky.
14.2.

Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo
z vlastního podnětu.
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14.3.

Struktura nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:
 titulní list s názvem veřejné zakázky,
 vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY",
 návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
dodavatele, popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřený otiskem razítka,
 doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,
 doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
 doklad – čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou
zakázku,
 doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů,
 doklad – čestné prohlášení o splnění požadavků stanovených v ustanovení § 68 odst.
3 zákona,
 další doklady a dokumenty dle podmínek zadávací dokumentace, příp. dle potřeb
dodavatele.
14.4.

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel může veřejnou zakázku zrušit až do uzavření smlouvy. V případě zrušení
zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 zákona.
14.5.

Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.
14.6.

Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel
uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
14.7.

Další podmínky zadávací dokumentace



zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací



náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí



v případě nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení
a v zadávací dokumentaci platí, že rozhodující jsou vždy podmínky zveřejněné
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
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14.8.

Obchodní značky či názvy

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytuje název či značka konkrétního výrobku připouští
zadavatel, v souladu s §46 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. použití i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení.
15.

Obchodní podmínky
15.1.

Obchodní podmínky

Zadavatel, jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44
odstavec 3 písmeno a) zákona, a to ve formě návrhu Smlouvy o dílo. Dodavatelé doplní tento
návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované
zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky.
Práva, povinnosti či podmínky v ZD neuvedené se řídí zákonem.
16.

Opční právo

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 137/2006 Sb. si zadavatel vyhrazuje právo na další
stavební práce - opční právo.
Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností.
Vybraný uchazeč v rámci této zakázky bude vyzván v jednacím řízení bez uveřejnění k jednání
o zakázce na realizaci nových prací i nad rámec předmětu zakázky. Tyto nové práce by
zahrnovaly realizaci souvisejících investic, tj. opravu nebo dostavbu kanalizačního systému
v obci, včetně bezprostředně souvisejících prací.
Předpokládaná hodnota opčního práva činí = 1.900.000,- Kč.
Předběžná doba využití opčního práva je 36 měsíců ode dne uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku.
17.

Všeobecné informace

Postupy zadávacího řízení neuvedené v těchto zadávacích podmínkách jsou upraveny
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a souvisejících předpisů v aktuálně účinném znění.
Nabídkou se rozumí návrh smlouvy a další dokumenty zpracované na základě zadávací
dokumentace definované obsahem ust. § 68 odst. 2 zákona včetně dokumentů prokazujících
splnění kvalifikace (které musí být předloženy v obálce s nabídkou). Součástí nabídky jsou
i dokumenty požadované zadavatelem obsahem této zadávací dokumentace.
Podáním nabídky na předmětnou veřejnou zakázku přijímá uchazeč plně a bez výhrad tyto
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požadavky včetně všech případných upřesnění v rámci dodatečných informací k zadávacím
podmínkám. Zadavatel nebude akceptovat žádnou výhradu k zadávacím podmínkám
(s výjimkou postupů stanovených obsahem obecně závazné právní úpravy nebo touto
zadávací dokumentací). Pokud nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, tedy požadavkům uvedeným v oznámení, v kvalifikační dokumentaci nebo
zadávací dokumentaci, může být takováto nabídka posouzena jako neúplná nebo
nepřijatelná.
Podáním nabídky uchazeč deklaruje, že je mu znám obsah obecně závazné právní úpravy
České republiky i Evropské unie na úseku zadávaní veřejných zakázek, a že jeho nabídka
koresponduje s touto právní úpravou.
Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky bez ohledu na
výsledky zadávacího řízení. Uchazeč je povinen v průběhu zadávacího řízení uhradit
zadavateli náklady na reprodukci zadávací dokumentace navýšené o částku odpovídající dani
z přidané hodnoty a případné náklady spojené s realizací některých procesních oprávnění
uchazeče.
18.

Formuláře ke zpracování nabídky

Uchazeč je povinen vyplnit všechny části formuláře. Jestliže se otázka na uchazeče
nevztahuje, nutno doplnit "nelze použít" s krátkým vysvětlením proč.
Uchazeč ucházející se o zakázku ve formě sdružení je povinen předmětné formuláře předložit
za celé sdružení.

V Březině dne 15. 6. 2015
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