Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na stavební práce dle Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí a
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

„Obec Vilémov“, akceptační číslo 14193533 (Snížení
energetické náročnosti ZŠ a MŠ Vilémov)

Zadavatel zakázky:
Obec Vilémov
Náměstí 1, 431 54 Vilémov
IČ: 00262200
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Přílohy:
1.

Krycí list nabídky, Rekapitulace nabídkové ceny

2.

Návrh smlouvy o dílo

3.

Technické parametry na předmět výběrového řízení

4.

Projektové dokumentace v listinné podobě a slepé výkazy výměr v elektronické podobě - na
vyžádání za částku 4.500,- Kč bez DPH - potřeba objednat 3 pracovní dny před vyzvednutím
(nebo předáním k přepravě) u osoby pověřené činnostmi zadavatele (isonoe@email.cz). Při
zaslání dokumentace poštou bude k její ceně připočítáno 250,- Kč bez DPH za poštovné,
přepravné a balné.

V rámci objednávky zvolte způsob úhrady a doručení projektových dokumentací včetně slepých
výkazů výměr. V případě možnosti ad b) a c) nezapomeňte uvést dodací adresu.
a) Platba v hotovosti při osobním odběru - platba v hotovosti proběhne u osobního odběru.
O termínu odběru budete informováni. Vyzvednout lze na adrese ,,Obecní úřad Vilémov,
Náměstí 1, Vilémov 431 54“ , dle dohody s pověřenou osobou zadavatele.
b) Bezhotovostní převod (platba předem na účet) - po obdržení objednávky bude na e-mailovou
adresu zaslána zálohová faktura s příkazem k úhradě. Dokumenty je potřeba uhradit předem
na faktuře uvedený bankovní účet. Po obdržení platby budou dokumenty včetně konečné faktury
ihned odesílány prostřednictvím České pošty, s.p. V případě, že platba nebude provedena do pěti
pracovních dnů, bude objednávka stornována.
c) Dobírka - úhrada za dokumenty proběhne v hotovosti při jejich převzetí poštovnímu
doručovateli nebo na poště v případě nezastižení objednatele na uvedené dodací adrese.

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení § 48 zákona o veřejných zakázkách je tvořena
tímto dokumentem (zadávací dokumentací) vč. přílohy č. 1, č. 2, č. 3. Tyto dokumenty budou
uveřejněny rovněž na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele bude uveřejněna také technická
zpráva z projektové dokumentace (nebo dokumenty obdobné), která slouží uchazečům jako bližší
specifikace předmětu výběrového řízení.
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1 PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách") a v souladu s platnými právními
předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem o veřejných
zakázkách.
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Každý uchazeč, který podal v termínu stanoveném v zadávacím řízení závaznou nabídku, přijímá
tímto aktem plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně všech příloh a případných dodatků.
Uchazeč je povinen před podáním nabídky řádně zadávací dokumentaci prostudovat a řídit se zde
stanovenými pokyny, terminy a specifikacemi. Pokud nabídka uchazeče nebude obsahovat všechny
náležitosti, požadované informace a dokumentaci nebo nebude plně odpovídat zadávacím
podmínkám, anebo nebude podána stanoveným způsobem ve stanoveném termínu, bude to mít za
následek její vyřazení a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Taktéž bude-li nabídka
uchazeče obsahovat jakoukoliv výhradu uchazeče vůči zadávacím podmínkám, bude to mít za
následek vyřazeni nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit pověřené osobě zadavatele (ISONOE
INVEST a.s.) v písemné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro
podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace, odešle zadavatel dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty,
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče.
Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel
nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo
elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským
zákoníkem.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč
povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracováni své nabídky a ve své nabídce je akceptovat
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací
dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z
další účasti na zadávacím řízení. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných
norem.
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Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na
obchodní firmu, tak se dle ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či
materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky
obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
V souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní
prostředí je omezena míra subdodávek u objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro
tento účel považována realizace dílčích stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.
Do limitu se nezapočítávají dodávky výplní otvorů. Zadavatel tedy požaduje po uchazečích, aby
respektovali Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životni
prostředí.
Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vymezuje jako část předmětu plnění
veřejné zakázky, která nemůže být plněna subdodavatelem, práce hlavni stavební výroby (HSV)
bezprostředně související s aplikací předepsaného fasádního zateplovacího systému ETICS.
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2 INFORMACE O ZADAVATELI
2.1

Základní údaje

název:

Obec Vilémov

sídlo:

Náměstí 1, 431 54 Vilémov

IČ:

00262200

2.2

Pověřená osoba zadavatele

Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. Je
ISONOE INVEST a.s., Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, IČ: 28972589

2.3

Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve všech otázkách je osoba pověřená výkonem zadavatelských činností - ISONOE
INVEST a.s., Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, zastoupena Ing. arch., Mgr. Zuzanou Šebestovou, tel.:
+420 775 564 255, e-mail: isonoe@email.cz

Bližší informace poskytne:
Ing. arch., Mgr. Zuzanou Šebestovou, tel.: +420 775 564 255, e-mail; isonoe@email.cz

3 PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Vymezení plnění zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení výměny výplní otvorů, zateplení fasády a střechy na
objektu ZŠ a MŠ Vilémov. Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení
specifikovaného díla podle projektové dokumentace:
„Obec Vilémov“, akceptační číslo 14193533 (Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Vilémov),
stupeň: DPS, datum zpracování: 12/2014, zpracovatel: Ladislav Knap, Za Korkem 121, 431 51
Klášterec nad Ohří.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové
dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

5

Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace.
Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné
a již musí být zahrnuty v nabídce uchazeče.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s
platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Zadavatel zdůrazňuje, že zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy v
rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.

Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti:


zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho
konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentovány
vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se
zástupci objednatele;


vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve čtyřech vyhotoveních v
tištěné podobě a jednou v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající
projektové dokumentace - vypracování dokumentace skutečného provedeni realizace
zakázky není uvedeno ve výkazu výměr, ale je uvedeno zvlášť v rekapitulaci nabídkové ceny
(viz příloha ZD) a bude rovněž uchazečem započítáno do celkové nabídkové ceny uvedené na
krycím listu a v návrhu smlouvy;



zajištění povinné publicity projektu podle platných pravidel Operačního programu Životní
prostředí. Uchazeč toto zohlední ve své nabídce a započítá do celkové nabídkové ceny. Tato
položka bude uvedena zvlášť v rekapitulaci nabídkové ceny. Předmětem publicity projektu je
dodání následujících položek k projektu:


Velkoplošný informační panel 5100x2400mm - grafický návrh vytváří SFŽP. Zadavatel
požaduje viditelné umístění v průběhu realizace stavebních prací. Přesné znění, forma,
rozsah a umístění musí být předem schváleno zadavatelem.



Pamětní deska 300x400mm - grafický návrh vytváří SFŽP. Zadavatel požaduje viditelné
umístění po skončení realizace stavebních prací. Přesné znění, forma, rozsah a umístění
musí být předem schváleno zadavatelem.
Zajištění požadavku publicity projektu není uvedeno ve výkazu výměr, ale je uvedeno
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zvlášť v rekapitulaci nabídkové ceny (viz příloha ZD) a bude rovněž uchazečem
započítáno do celkové nabídkové ceny uvedené na krycím listu a v návrhu smlouvy;


odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů
označených názvem zakázky;



zajištěni vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během
realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby);



zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému
dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné
provedení a dokončeni realizace zakázky;



dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací;



dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky;



uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky,
příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), které budou před započetím realizace
předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentovány;



vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek;

Základní technická specifikace zakázky:
Zadavatel výslovně požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto základní kvalitativní
vlastnosti dodávaných materiálů a výrobků, kdy nabízené řešení musí být v souladu s ČSN 732901,
TNI 74 6077, ČSN 73 2902, ČSN 73 1901 a ČSN 730540 včetně dalších zákonů, norem a vyhlášek
použitých v projektové dokumentaci, kvalifikační dokumentaci a zadávací dokumentaci včetně všech
příloh.
Výplně otvorů
•

Provedeni PVC výplní z minimálně pětikomorových profilových systému o stavební hloubce
min. 85 mm, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce sroubené nebo
navařované nebo součinitel prostupu tepla U rámu = Uf ≤ 0,96 Wm-2K-1 včetně výztuže,
součinitel prostupu celého okna U N = U W ≤ 1,2Wm-2K-1.

•

Současně musí navrhované řešení otvorových výplní vyhovovat požadavkům ČSN 7305402:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění.

•

Výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna a dle směrnic dodavatele profilů.

•

Minimální požadavky na zasklení jsou:
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o

Izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým „warm edge"
distančním rámečkem Ѱ max. 0,05 2Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a
argonu složení 4-16-4lowE+ Argon. U skla = Ug ≤ 1,1 2Wm-2K-1 nebo takové aby vyhovělo
požadavkům ČSN 730540-2:2011 na celkový součinitel prostupu tepla UN = UW ≤ 1,2 2Wm-2K-1.

o

Kování oken bude celoobvodové, dle typu okna - otvíravé, otvíravě-sklopné a sklopné.

o

Těsnění okenních křídel musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna,
všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN 746210,
ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem.

o

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí
vyhovovat požadavkům Rw = 37dB.

Kontaktní zateplovací systém (ETICS)
•

Systém vnější kontaktní tepelné izolace sendvičového typu (ETICS) certifikovaný evropským
technickým schválením (ETA) včetně všech systémových prvků - systémové kotvení, izolant,
armovací tkanina, lepidla, tmely, penetrace, omítkovina, veškeré nadokapní okapničky, Apu
profily a podparapetní profily.

•

Tepelná izolace z desek EPS - 70F tloušťky 140mm, λ = 0,038 W/m/K, mechanicky kotvená
kotvami s platným osvědčením ETA

Střešní plášť
•

Střešní zateplovací systém s tepelným izolantem EPS 100 S tloušťka 250 mm, λ = 0,037
W/m/K

•

Hydroizolační souvrství složené z folie mPVC tl. 1,6 mm a separační ochranné PP geotextilie
300g/m2

Uchazeči jsou při stanovení nabídkové ceny povinni nabídnout zadavateli dodávané zboží, které
splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky, které jsou vymezeny v příloze
zadávací dokumentace s názvem Technické parametry na předmět výběrového řízení.
Technické požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky současně odpovídají závazků
zadavatele vůči poskytovateli dotace (monitorovací indikátory/energetické úspory). Nedodržení
těchto minimálních technických požadavků bude mít za následek, že nabídka uchazeče bude pro
zadavatele nepřijatelná z důvodu závazků zadavatele vůči poskytovateli dotace (monitorovací
indikátory/energetické úspory) a bude vyřazena zhodnocení z důvodů nesplnění požadavku na
předmět zakázky.
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Dodavatel je povinen nabídnout ucelený vnější tepelněizolační kompozitní systém ETICS, který je
složený z průmyslově zhotovených výrobků a výrobce ho dodává jako ucelený systém - jako
konkrétní pevnou certifikovanou skladbu s evropským technickým schválením ETA. Do nabídky musí
uvést konkrétní použitý systém s doložením příslušného certifikátu (osvědčeni o odborné
způsobilosti k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou, tzv. ETICS nebo
certifikát vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. včetně výpisu ze seznamu
Certifikace systémů řízeni - Osvědčováni ETICS - vedeného na webových stránkách Technického a
zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. či jiný obdobný certifikát) a čestného prohlášeni, že tento
systém bude použit v rámci realizace zakázky. Dále musí uchazeč do nabídky uvést jmenný seznam
zaměstnanců, kteří byli proškoleni na uchazečem používaný systém ETICS a to v případě, že
nedokládá odbornou způsobilost prostřednictvím certifikátu Osvědčováni ETICS vydaného
Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p.

Součástí nabídky bude popis realizace předmětu zakázky, ze kterého bude patrno, že je
uchazečem dodržena v zadávacích podmínkách uvedená specifikace požadavků na předmět
zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně publicity činí 3.131.532.- Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení
Komise č. 213/2008

Dodávka

CPV

Stavební práce

45000000-7

Rekonstrukce budov

45454100-5

Stavební úpravy školních budov

45214200-2

Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a
výzkumu

45214000-0

Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících
výrobků

45421100-5
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4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín zahájení stavby: 1. 7. 2015
Ukončení realizace zakázky nejpozději do 31. 8. 2015.
Doba plnění: ukončení zakázky nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení realizace
(předpoklad realizace zakázky je 7/2015 - 8/2015). Ukončením realizace zakázky je
myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu díla bez vad a nedodělků.
Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že
budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným
dodavatelem.

Zadavatel stanovil dílčí termín 31. 7. 2015, do tohoto dne budou osazeny všechny výplně otvorů
budovy základní a mateřské školy včetně jejich vnitřního zapravení dle projektové dokumentace.

Místo plnění:

Obec Vilémov (blíže viz. projektová dokumentace)

Prohlídka místa plnění: Uchazeči na základě projektových dokumentaci mohou učinit prohlídku okolí
místa plněni zakázky nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa. Prohlídka
veřejně nepřístupných prostorů proběhne v místě realizace dne 29. 12. 2014 v 8:00 hod. Přítomnost
na prohlídce místa plnění je podmíněna registraci u kontaktní osoby zadavatele - Ing. arch., Mgr.
Zuzanou Šebestovou, tel.: +420 775 564 255, e-mail: isono@email.cz.

5 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Tento bod zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů.

5.1

Kvalifikační předpoklady:

a)

základní kvalifikační předpoklady stanovené dle § 53 zákona

b)

profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona

c)

čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilostí splnit veřejnou zakázku a

d)

technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
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5.2

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Prokázáni kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je upraveno § 51 odst. 4 zákona.

5.3

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky je upraveno § 51 odst. 5, resp. 6 zákona.

5.4

Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele je upraveno § 51 odst. 7 zákona.

5.5

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Prokazování splněni kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je upraveno v § 127
zákona.

Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být ke dni podání nabídky, starší než 3 měsíce.

Systém certifikovaných dodavatelů
Systém certifikovaných dodavatelů je upraven v § 133 a násl. zákona.

Zahraniční seznam dodavatelů
Zahraniční seznam dodavatelů je upraven v § 143 zákona.

Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k
poslednímu dni lhůty pro podání nabídky.

Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace
Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje
splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.
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5.6 Pravost a stáří dokladů, změny v kvalifikaci dodavatele
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 57 zákona o veřejných
zakázkách.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

Změny v kvalifikaci jsou upraveny v § 58 zákona.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

6 VYMEZENÍ POŽADAVKŮ NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
V KVALIFIKAČNÍ NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

6.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dle § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady 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, 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 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 dodavatele 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
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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;
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 třech 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;
e) který není v likvidaci;
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
g) 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;
h) 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;
i) 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;
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.
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Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše předloží:
Zadavatel stanovuje povinnost prokázat základní kvalifikační předpoklady doklady uvedenými v § 53
odst. 3 zákona takto:
• K prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku
trestů, který nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
• K prokázáni kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona výpis z evidence Rejstříku
trestů, který nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
• K prokázáni kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení příslušného
finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být starší 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
• K prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení příslušného
orgánu či instituce, který nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

Ostatní základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem.

7 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
•

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. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

•

Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů

v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci na:
a)

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

b)

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

• Dle § 54 písm. d) zákona: doklad osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná
podle zvláštních právních předpisů.
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o

Prokázání odborné způsobilosti ve formě autorizace v oboru Pozemní stavby ve smyslu zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že splnění § 54 písm. d) neprokazuje sám dodavatel, ale jiná osoba, je dodavatel, ve
vztahu k §53 odst. 1 písm. i) zákona a §51 odst. 4 zákona, povinen formou čestného prohlášení
uvést vztah k této osobě (tj. zda je tato osoba subdodavatelem či zaměstnancem dodavatele).

8 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
dodavatele předložení čestného prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách.

9 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona
Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních pěti letech a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčeni
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu a
osvědčeni objednatelů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
předpokladu. Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými
doklady v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
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Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti
předmětu plnění zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech provedl:


Minimálně šest stavebních zakázek srovnatelného charakteru, jejichž předmětem plnění byla
realizace úspor energii v podobě revitalizace (rekonstrukce) budov občanské vybavenosti dle
definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb.. (vyjma staveb, které nemají
obdobnou povahu - např. sportoviště) nebo stavby obdobné, přičemž součásti referenční
zakázky muselo být rovněž zateplení obálky předmětné budovy kontaktním zateplovacím
systémem, zateplení střechy a výměna výplní otvorů (včetně osvědčení či referenční listiny, ze
kterých musí vyplývat obdobný charakter zakázky), a to v minimální hodnotě 1.500.000,- Kč bez
DPH za každou zakázku.
Z celkového počtu 6 referenčních zakázek musí být minimálně dvě referenční stavební zakázky,
jejichž předmětem plnění byla realizace úspor energií v podobě revitalizace (rekonstrukce)
budov školských zařízení za provozu tohoto zařízení, přičemž součástí referenční zakázky
muselo být rovněž zateplení obálky předmětné budovy kontaktním zateplovacím systémem,
zateplení střechy a výměna výplní otvorů (včetně osvědčení či referenční listiny, ze kterých
musí vyplývat obdobný charakter zakázky), a to v minimální hodnotě 1.500.000,- Kč bez DPH za
každou zakázku.
U všech referenčních zakázek z celkového počtu 6 referenčních zakázek musí uchazeč doložit, že
byl na zateplení budovy použit certifikovaný zateplovací systém ETICS v kvalitativní třídě A dle
technických pravidel TP CZB 05-2007 - Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních
kontaktních systémů (ETICS) nebo ETA. Uvedené požadavky musí vyplývat z doložených
referenčních listin a specifikací referencí uvedených v jejich seznamu.

POZN: Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých
nebude uchazeč (subjekt prokazující kvalifikaci - člen sdružení, subdodavatel) v pozici generálního
dodavatele zakázky, musí být součástí osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky.
Přičemž Jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k
předmětu reference.

POZN.: Zadavatel stanovuje požadavek, že u zakázek složených z více oddělitelných částí předmětu
realizace se požadovaná hodnota na referenční zakázku musí vztahovat výhradně k rekonstrukci
nebo revitalizaci stavby občanské vybavenosti dle definice uvedená v ustanovení § 6 vyhlášky č.
398/2009 Sb. (nebo stavby obdobné), nelze uznat referenční zakázky, kde hodnota rekonstrukce či
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revitalizace stavby občanské vybavenosti tvoří pouze část hodnoty referenčního projektu a tato
hodnota nedosahuje 1.500.000,- Kč bez DPH. Stejná podmínka platí pro další typy referenčních
zakázek.

PQZN.; Jestli-že nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje
požadavky kvalifikační dokumentace, je dodavatel povinen informace uvést v seznamu referenčních
zakázek, např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá specifikace předmětu
referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu referencí s přesným určením
předmětu realizace, hodnoty konkrétní prokazované reference a doby realizace. Tyto skutečnosti
může dodavatel prokázat i jinými dokumenty - např. smlouvou o dílo.

POZN.: Jestli-že se jedná o zakázku probíhající, splní dodavatel požadavky na Předmětnou referenční
zakázku pouze v případě, že referenční zakázka splní všechny výše požadované parametry ke dni
vydání osvědčení a tato skutečnost bude z předloženého osvědčení patrná.

POZN: Uchazeč v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby zadavatele, u kterých může
zadavatel uchazečem uvedené informace ověřit.

Dle § 56 odst. 3 písm. c) - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona
Dodavatel předloží doklady o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele, kteří
se budou podílet na realizaci zakázky v pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:


dokladů o vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení) a odborné kvalifikaci osob (certifikáty,
oprávnění, autorizace) na pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího,



čestných prohlášení osob na pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího,
obsahujících jejich profesní životopis včetně délky praxe a účasti na realizovaných projektech
(včetně specifikace jejich profesní pozice v rámci praxe) a závazek podílet se na plnění
zakázky (nejsou-li zaměstnanci dodavatele) u uvedené funkce.
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Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti
předmětu plnění zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona
Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto:


Stavbyvedoucí musí mít
o

min. středoškolské vzdělání stavebního směru,

o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby jako autorizovaný
technik,

o

10 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jako stavbyvedoucí
musel působit min. u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj.
revitalizace nebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti dle definice uvedené v
ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu např. sportoviště) nebo jiné stavební práce obdobného charakteru jako je předmět
výběrového řízení, ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,

o

doklad o proškolení na realizaci zateplováni budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS (např. certifikát, potvrzení od výrobce), který hodlá uchazeč použít u
realizace zakázky - odpovídajícího základní technické specifikaci zakázky.



Zástupce stavbyvedoucího musí mít
o

středoškolské vzdělání stavebního směru,

o

autorizaci podle zákona č. 36071992 Sb. v oboru pozemní stavby,

o

5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jako stavbyvedoucí
nebo zástupce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit min. u tří
obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. revitalizace nebo
rekonstrukce stavby občanské vybavenosti dle definice uvedené v ustanovení § 6
vyhlášky č. 398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu - např.
sportoviště) nebo jiné stavební práce obdobného charakteru jako je předmět
výběrového řízení, ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,

o

doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS (např. certifikát, potvrzení od výrobce), který hodlá uchazeč použít u
realizace zakázky - odpovídajícího základní technické specifikaci zakázky.

18

POZN.: Výše specifikované požadavky kvalifikační dokumentace na členy týmu a jejich odbornost
musí vyplývat z předložené dokumentace. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové
týmu podíleli na realizaci předmětu výběrového řízení dle výše specifikovaných pozic.

Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona
Rozsah požadovaných Informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona
Dodavatel předloží doklad prokazující přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či
jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru za poslední 3 roky.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením čestného
prohlášení dodavatele obsahujícího přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3
roky.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými
doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti
předmětu plnění zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech zaměstnávat
alespoň 25 zaměstnanců v každém roce.

10 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI
Součástí nabídky musí být rovněž:
Výčet subdodavatelů a vyjádření jejich podílů na zakázce (uvedení subdodavatelů a jejich podílů na
plnění zakázky včetně procentuálního vyjádření a konkrétní části plnění zakázky). V
subdodavatelském schématu musí být v této fázi výběrového řízení uvedeni především
subdodavatelé, pomocí kterých uchazeč prokazuje, či bude prokazovat kvalifikační předpoklady, a
to v tom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se budou podílet na prokázání kvalifikačních
předpokladů. Při specifikaci části plnění zakázky, které budou realizovány subdodavatelsky, musí
dodavatel vycházet ze specifikace předmětu výběrového řízení uvedené v projektové dokumentaci.

19

Pozn.: Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky subdodavatele, předloží čestné prohlášení
o tom, že subdodavatele nevyužije.
Pozn.: Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace,
jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový
subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními
předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své
kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten
nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny
předmětné dokumenty předloženy.

V případě, že zájemce o účast nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem
vyloučen z výběrového řízení.

11 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) hodnoceny podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Rozumí se cena,
uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Způsob výpočtu ceny je
specifikován v čl. 6.3 zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.

12 OBCHODNÍ PODMÍNKY

12.1 Návrh smlouvy
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44
odstavec 3 písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro zakázku jsou vymezeny ve formě a
struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik
návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje - hodnotící
kritéria) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní
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změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče z
výběrového řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
osobou příslušné zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocněni musí být v takovém
případě součásti nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením
návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče
z další účasti na zakázce.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávněni či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako
Dodavatel či Zhotovitel.

K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží:
-

časový a finanční harmonogram realizace zakázky

Pozn.: Časový harmonogram předložený uchazečem musí být vypracován s podrobností min. na
realizační dny a musí respektovat požadavky projektové dokumentace a dotčených norem na
návaznosti prováděných prací. V časovém harmonogramu musí uchazeč vyznačit uzlové body a
definovat postup realizace zakázky.
Časový harmonogram bude zpracován tímto způsobem:
-

bude stanoven v kalendářních dnech bez konkrétní datace

-

bude zpracován v souladu s podmínkami smlouvy a dílo

-

Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě (pozn.: uchazeč musí předložit platnou a účinnou pojistnou
smlouvu,

přičemž

pojistná

částka

předmětného

pojištěni

musí

činit

alespoň

5.000.000.- Kč).
Pojistnou smlouvu, kterou zadavatel požaduje jako přílohu Smlouvy o dílo, není nutné předkládat
již v rámci nabídky do výběrového řízení. Tato předmětná smlouva může být předložena až u
podpisu samotné smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti vítězného uchazeče před podpisem
smlouvy.
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Pozn.: V případě, že uchazečem bude sdružení více dodavatelů a pojistnou smlouvu bude překládat v
rámci nabídky pouze jeden z nich, musí být z předložené dokumentace patrné, že pojištění kryje
škody způsobené uchazečem - sdružením při realizaci zakázky. tzn. že všichni dodavatelé budou vůči
zadavateli a třetím osobám nést odpovědnost za škodu společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky.
-

Položkový rozpočet

-

Výčet subdodavatelů a vyjádřeni jejich podílů na zakázce (uvedení subdodavatelů a jejich
podílů na plnění zakázky včetně procentuálního vyjádření a konkrétní části plnění zakázky).
V subdodavatelském schématu musí být mimo jiné uvedeni subdodavatelé, pomocí
kterých uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady, a to v tom rozsahu (plnění na zakázce),
v jakém se podíleli na prokázání kvalifikačních předpokladů. Při specifikací části plnění
zakázky, které budou realizovány subdodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze specifikace
předmětu výběrového řízení uvedené v zadávacích podmínkách.

Pozn.: Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace
jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový
subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními
předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své
kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten
nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny
předmětné dokumenty předloženy.
Pozn.: Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky subdodavatele, předloží čestné prohlášení
o tom, že subdodavatele nevyužije.

Součástí nabídky bude popis realizace předmětu zakázky, ze kterého bude patrno, že je uchazečem
dodržena v zadávacích podmínkách uvedená specifikace požadavků na předmět.

Uchazeči jsou při stanovení nabídkové ceny povinni, nabídnout zadavateli dodávané zboží, které
splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky, které jsou vymezeny v příloze
zadávací dokumentace s názvem Technické parametry na předmět výběrové řízení - splnění těchto
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parametru musí uchazeči prokázat v rámci nabídky. Technické požadavky zadavatele na předmět
veřejné zakázky odpovídají závazkům zadavatele vůči poskytovateli dotace (monitorovací
indikátory/energetické úspory).

V případě, že uchazeč nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem vyloučen z
výběrového řízení.

12.2 Termín plnění
Zhotovitel je povinen dokončit realizaci zakázky nejpozději do 60 kalendářních dní od zahájeni prací
(předpokládané zahájeni prací je 1. 7. 2015). Ukončením realizace zakázky je myšlen oboustranný
podpis předávacího protokolu díla bez vad a nedodělků.

Časový harmonogram předložený uchazečem musí být vypracován s podrobností min. na realizační
dny a musí respektovat technologické návaznosti prováděných prací.

12.3 Způsob zpracování nabídkové ceny


Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech
souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění
zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná". V celkové ceně musí být
mimo jiné zahrnuté zaškolení osob ze strany zadavatele a celkové zprovoznění všech systémů
dodávaných zhotovitelem v rámci realizace zakázky.



Zhotovitel předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění - vyplněný
výkaz výměr (příloha č. 4) a vyplněný list rekapitulace nabídkové ceny.



Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících splněním
předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace -krycí list
nabídky a rekapitulace nabídkové ceny.
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Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá
uchazeč. Prokáže-li se v budoucnu, že uchazeč stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními
předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady uchazeč a celková nabídková cena včetně DPH musí
zůstat nezměněna.

13 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI NABÍDKY
Součásti nabídky uchazeče musí být rovněž dokumentace vyžadována zákonem o veřejných
zakázkách v ustanovení § 68 odst. 3, a to:






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

Prohlášeni uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou. Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.

V případě, že uchazeč nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem vyloučen z
výběrového řízení. V případě podání nabídky uchazeče ve formě sdružení, musí výše uvedené
požadavky dle ustanovení § 68 odst. 3 splnit a předložit všichni členové sdruženi.

14 POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Výše požadované jistoty:
Zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění
svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 100.000,- Kč (slovy
sto tisíc korun českých). Při porušení povinnosti uchazečem může zadavatel postupovat dle
ustanovení § 67 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.
Porušením povinnosti uchazeče se mimo jiné rozumí:
-

Uváděni nepravdivých údajů a informaci v nabídce zjištěných v rámci kontroly zadavatele
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-

Zrušení nebo změna nabídky v rozporu se zákonem

-

Odmítnutí uzavření smlouvy podle ustanoveni § 82 odst. 2 a 4 zákona

Forma poskytnuti jistoty:
Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku) nebo
formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou pojištění záruky (dle ustanovení
zákona o pojistné smlouvě).
Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složeni peněžní částky na účet zadavatele je
originál výpisu z účtu uchazeče u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že uchazeč převedl částku ve
výši požadované jistoty na účet zadavatele (Obec Vilémov) uvedený níže nebo potvrzení peněžního
ústavu o složení částky ve výši požadované jistotě na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení
jistoty na účet zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele - KB a.s., číslo účtu
3923441/0100, variabilní symbol platby bude IČ uchazeče, konstantní symbol 558. Kontakt na
ověření složení jistoty na straně zadavatele: p. Jaroslava Slivoňová, tel. +420 474 398 146, e-mail:
s.vilemov@obce-cv.cz.
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele do
konce lhůty pro podání nabídek.

Dokladem prokazujícím poskytnuti jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch zadavatele jako věřitele (příjemce záruky), z jehož obsahu bude
jednoznačně vyplývat, že banka uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované
jistoty v případech předvídaných zákonem o veřejných zakázkách (ustanovení § 67 odst. 7).
Pro poskytnutí jistoty formou pojištění záruky platí ustanoveni § 67 odst. 6 zákona o veřejných
zakázkách.
Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být platné nejpozději od skončení lhůty pro podávání
nabídek a musí trvat po celou dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (zadávací lhůta - viz
níže).
Uvolnění peněžní jistoty se řídí ustanovením § 67 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Nestanoví-li
uchazeč jinak, bude mu jistota vrácena na účet, ze kterého byla poslána na účet zadavatele. V
případě jiných požadavků uchazeče na způsob vráceni jistoty (např. vráceni částky na jiný účet,
variabilní symbol, atd.), musí tyto požadavky uvést uchazeč v rámci nabídky.
Při vracení originálu záruční listiny postupuje zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
kopii záruční listiny je zadavatel povinen uchovat.
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15 POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
(doporučení zadavatele)

15.1 Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídku je uchazeč povinen podat písemné v originále (označeném „ORIGINÁL") v souladu se
zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.
Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázána do jednoho
svazku s názvem:

„Obec Vilémov“, akceptační číslo 14193533 (Snížení energetické náročnosti ZŠ
a MŠ Vilémov)
Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, a identifikačními
údaji uchazeče.
V případě rozporů mezi originálem a připadnou kopií jednotlivých výtisků (jestli budou doloženy) se
považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.
Veškeré doklady musí být zpracovány v Českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly

dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí
možnost jejich neoprávněného nahrazení.

15.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky
Uchazeč sestaví svazek nabídky v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč
závazně použije přílohu č. 1.
„Nabídka"
a)

krycí list nabídky a rekapitulace ceny

b)

Identifikační údaje o uchazeči
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c)

obsah svazku

d)

doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

e)

subdodavatelské schéma

f)

další doklady požadované v kvalifikační dokumentaci (např. plná moc)

g)

podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 6 včetně rozpočtu v tištěné podobě

h)

přílohy návrhu smlouvy (např. technické parametry, obrázky, pojistná smlouva, aj.)

ch)

další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, dokumenty vztahující se k
ustanovení § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, tabulka s technickou specifikací a
popis nabízeného řešení předmětu výběrového řízeni)

i)

CD nebo DVD obsahující návrh smlouvy v elektronické podobě (ve formátu *.doc),
rekapitulaci nabídkové ceny (ve formátu *.doc), finanční a časový harmonogram, včetně
oceněného rozpočtu (ve formátu *.xls), kompletní listinná nabídka (ve formátu *.pdf)

Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

16 ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučené poštou nebo osobním podáním (v pracovních
dnech Po, St v době od 8:00 do 15:00 hod. a v pracovních dnech Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 12:00)
na adresu zadavatele – Obec Vilémov, Náměstí 1, 431 54 Vilémov, a to nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek, tj. do 5.1.2015 do 8:30 hod. Uchazeč je povinen nabídku doručit v
uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude
uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelné označena nápisem:
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM –
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Obec Vilémov“, akceptační číslo 14193533 (Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Vilémov)
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude
doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
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17 MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 5.1.2015 v 16:00, v sídle zadavatele – Obecní
úřad Vilémov, Náměstí 1, 431 54 Vilémov.
Otevíráni obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i uchazeči, jejichž nabídky byly
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou.
Dále se může otevírání obálek účastnit zástupce poskytovatele dotace.
Komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude
kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a je podepsaná oprávněnou osobou.
Pokud nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel
bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení.

18 ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty 5. 4. 2015, do tohoto okamžiku jsou všichni uchazeči svými
nabídkami vázáni.

19 PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účasti v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v
rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.
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20

DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY
ZADAVATELE

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v
rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ve Vilémově dne

Bohuslav Kreuz
starosta
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