ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Pro výběr zhotovitele stavby
Dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění
v režimu zjednodušené podlimitní řízení
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operační program Životní
prostředí VZ v kategorii Zakázka s vyšší hodnotou 1. kategorie.
na akci:

„Bystřice – rekonstrukce úpravny vody“
Zadavatel:
Město Bystřice
se sídlem Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
IČ 002 31 525
osoba oprávněná za zadavatele jednat – starosta města Mgr. Daniel Štěpánek
tel. +420 317 793 217, ID datové schránky: p8xbe7a
email: podatelna@mestobystrice.cz
profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

Kontaktní osoby:
za zadavatele
Ing. Libor Topol, tel.: 602 402 325, e-mail: libor.topol@mestobystrice.cz
za zástupce zadavatele
společnost PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem
Bc. Iva Kořanová; tel.: 474 720 571; e-mail: iva.koranova@provod.cz

Zadávací dokumentace stavby „Bystřice – rekonstrukce ÚV“

A. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v režimu
zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen zákon).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 6,275 mil. Kč bez DPH (včetně rozpočtové
rezervy) toto je také zároveň nejvýše přípustná nabídková cena.
Předmětem plnění je zajištění stavebních prací dle projektové dokumentace „Bystřice
– rekonstrukce úpravny vody“.
Dokumentace řeší rekonstrukci stávající úpravny vody, která se společně s vodojemem
nachází v k.ú. Bystřice u Benešova. Technologický návrh řeší intenzifikaci stávající úpravny
pro průtok úpravnou 3,5 l/s, rekonstruovaná úpravna vody tento průtok pojme bez nutnosti
zvětšovat stávající prostor úpravny.
Pro získání takového průtoku bylo nutné získat další zdroj vody, kterým bude
indikační vrt BI-1 nacházející se v blízkosti úpravny v pásmu hygienické ochrany 1. stupně.
Z tohoto vrtu lze krátkodobě čerpat až 1,75 l/s. Průměrná vydatnost je 1,25 l/s. Dokumentace
řeší vystrojení tohoto vrtu a jeho převedení na studnu pro zásobování obyvatelstva.
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
452 332 26-9 Příjezdová komunikace
45232430-5 Stavební práce na výstavbě úpraven vody
51514110-2 Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
45252126-7 Výstavba úpraven pitné vody

Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude uchazečům poskytována pouze v elektronické podobě.
Projektovou část zadávací dokumentace lze získat na základě písemné objednávky (možno i
elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou), na adrese zástupce zadavatele.
Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna
podání v listinné podobě, která v tomto řízení učiní na adresu zadavatele: MěÚ Bystřice, Dr.
E. Beneše 25, 257 51 Bystřice.
Námitky podané dle § 110 zákona, zasílá uchazeč v listinné podobě na adresu zadavatele.
V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 113
zákona, doručí stejnopis tohoto návrhu přímo zadavateli.

Dodatečné informace
Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemnou žádost zájemce může doručit i elektronickými prostředky na emailovou adresu zadavatele i zástupce zadavatele nebo v listinné podobě na kontaktní adresu
zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky a identifikační údaje uchazeče.
Dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytnuté zadavatelem budou zveřejněny
na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525.
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Informace o zveřejnění dodatečných informací bude odeslána všem přihlášeným uchazečům
e-mailem. Zadavatel může poskytnout zájemcům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti.
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být podána či doručena v
písemné podobě kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15.1.2014 a 23.1.2014 vždy v 10:00 hod. V případě
zájmu je potřeba písemně oznámit termín a hodinu alespoň 2 dny předem na e-mail zástupce
zadavatele (iva.koranova@provod.cz).

B. Požadavky na jednotný způsob členění a
zpracování nabídky
Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a jedné tištěné kopii,
případně elektronicky ve formátu .pdf na CD. Součástí originálu bude oceněný Soupis
prací (výkaz výměr) v tištěné a elektronické podobě (ve formátu .xls na CD).
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a
nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek
uvedené zadavatelem ve výzvě.
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí
1. Obsah nabídky-úvodní list
– nabídka bude opatřena obsahem a uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů kapitol viz příloha
č.1.

2. Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 - Krycí list nabídky. Na krycím listu
budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a
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uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním a kontaktních osob), nabídková cena v členění
podle zadávacích podmínek, datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat.

3. Prokázání kvalifikace dodavatelů
Kvalifikaci prokáže uchazeč podle této zadávací dokumentace, všechny listy budou pevně
spojeny s nabídkou.
Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení
v souladu s § 62 odst. (3), z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci viz příloha č. 3.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, datované nejpozději ke dni podání nabídky. Nesplnění této povinnosti se
považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4
zákona.
Následující doklady pro splnění kvalifikace bude tedy dle ustanovení předchozího
odstavce dokládat pouze vítězný uchazeč.
3.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který dle § 53 odst. 1 zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) prokáže splnění
základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 odst. 3. Doklady nesmí být starší
90 dnů ke dni podání nabídky.
3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
dle § 54 písmene a) zákona zájemce doloží kopií výpisu z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů ke dni
podání nabídky;
dle § 54 písmene b) zákona zájemce doloží kopií dokladu o oprávnění k podnikání
(Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, či obdobný);
• dle § 54 písmene d) zákona zájemce doloží kopií osvědčení autorizovaného inženýra v
oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“; zároveň doloží vztah
autorizované osoby k uchazeči.

3.3 Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm.
a) zákona doložením seznamu realizovaných vodohospodářských staveb obdobného
charakteru realizovaných za posledních 5 let. Minimálně 5 z těchto staveb musí být
stavby vodohospodářské obdobného charakteru – výstavba nových nebo rekonstrukce
stávajících úpraven vody o kapacitě min. 1,5 l/s.
Vpředu uvedené reference budou doloženy osvědčeními objednatelů o řádném plnění,
která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda
tyto práce byly provedeny řádně a odborně.
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3.4 Ostatní informace vztahující se ke kvalifikaci
3.4.1. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části
kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i zákona rozumí
osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má
poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V souladu
s ustanovením § 331 zákona č. 513/1191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele,
odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.
Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem,
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 dle § 50 odst. 1
písm. b) až d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
dle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

3.4.2. Společná nabídka
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu
(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 ust. § 50
odst. 1 písm. b) zákona o VZ č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon) (tj.
profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona VZ), ust. § 50 odst. 1
písm. c) zákona (tj. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady) a ust. § 50 odst. 1
písm. d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni
dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím subdodavatele se ust. § 51 odst. 4 zákona použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ust. § 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 veřejnému zadavateli a třetím osobám z
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby
dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo
zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného
dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění
Strana 5 (celkem 13)

Zadávací dokumentace stavby „Bystřice – rekonstrukce ÚV“
jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro
doručování [a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného
dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)] a kontaktní fyzickou osobu včetně
telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce
doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.
3.4.3. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
Podle ust. § 51 odst. 7 zákona, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem VZ 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.
3.4.4. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou),
nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a
profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění
veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Systém certifikovaných dodavatelů
V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle § 133 a násl. zákona, 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.
Zahraniční seznam dodavatelů
Zadavatel přijme za podmínek stanovených v § 143 odst. 4 zákona výpis ze zahraničního
seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele v případě, pokud
má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém
byl výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát vydán. Výpis ze
zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát nesmí být starší 3 měsíců a
musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Výpisem ze
zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát dodavatel prokazuje splnění
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kvalifikace, popřípadě splnění její příslušné části, v rozsahu stanoveném dle § 143 odst. 3
zákona.
V případě, že si zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhradil, že splnění
kvalifikace dle § 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona musí být prokázáno předložením
jednoho či více dokladů dle § 53 odst. 2 zákona, pak splnění této kvalifikace nemůže být
dle § 143 odst. 3 zákona prokázáno výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či
zahraničního certifikátu.

3.4.5. Pravost a stáří dokladů
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení
uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu – podrobnosti viz § 53 zákona).
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v ust. § 58 zákona, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel
své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu
bezodkladně písemně oznámí.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady
předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů, pokud tato
zadávací dokumentace nestanoví jinak.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
(tj. ke dni konce lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně
v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel
povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato
povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím
veřejného zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.
V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.

4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
Součástí zadávacích podmínek je Návrh smlouvy o dílo (viz příloha č.5). Uchazeč
pouze doplní požadované chybějící údaje a návrh SoD podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky.
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu
nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem
nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být
v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc.
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Nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo v nabídce bude oceněný soupis prací a
harmonogram prací včetně finančního plnění. Ostatní povinné přílohy smlouvy o dílo bude
zadavatel požadovat od vybraného uchazeče nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.

5. Ostatní doklady, podmínky a požadavky
V souladu s § 68 odst. (3) zákona - součástí nabídky musí být rovněž:
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 – viz příloha
č. 4.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel dále požaduje, aby uchazeč
v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje
každého subdodavatele (viz příloha č. 7 této zadávací dokumentace). Uchazeč tak učiní
prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této
veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s uvedením druhu dodávek, služeb
nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.
Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí
spolupráci, podepsané osobou / osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele.
V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se
každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude
akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací
jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení. Objem subdodávek musí být současně
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP ve znění platném
v době vyhlášení této veřejné zakázky.
V souladu s § 44 odst. 6 zákona zadavatel věcně vymezuje část předmětu plnění veřejné zakázky,
která nesmí být plněna subdodavatelem - zadavatel požaduje, aby subdodavatelsky nebyly
realizovány dodávky a montáže technologických celků na úpravně vody.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení.
Také z tohoto důvodu požaduje zadavatel, aby jako součást nabídky uchazeči vyplnili
přílohu č. 6 Specifikace výrobků. Zde budou uvedeny výrobky, které uchazeči oceňují ve
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své nabídce – k této příloze doloží uchazeči technické či katalogové listy zde uvedených
výrobků.

C. Obchodní podmínky a podmínky zadavatele
Závazné obchodní podmínky a rovněž objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši
nabídkové ceny, jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo - viz příloha č. 5 ZD.

1. Způsob zpracování nabídkové ceny
1.1 Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění uvedeném ve smlouvě o dílo a v souladu
se zadávacími podmínkami.
1.2 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Rozpočtová rezerva bude
v nabídce stanovena ve výši 5% z nabídkové ceny uchazeče bez DPH.
1.3 Nabídková cena bude obsahovat veškeré účelové náklady spojené s úplným a kvalitním
dokončením díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Nabídková cena musí
zahrnovat náklady na realizaci vlastní stavby - včetně zařízení staveniště, dodávku
elektřiny, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb až
do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu
věcí, zajištění materiálu a dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění a bankovní
garance, daně a cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami,
případně vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, tlakové zkoušky, zaškolení
obsluhy, zkušební provoz a jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky
(pořízení dodavatelské dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby,
geometrický plán apod.).
1.4 Cena nesmí být od okamžiku otevření první nabídky měněna a je závazná až do uzavření
smlouvy.
1.5 Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč dodrží, jestliže splní tyto
požadavky zadavatele:
1.5.1 Uvede nabídkovou cenu stanovenou v souladu se způsobem jejího zpracování
stanoveným zadavatelem do návrhu smlouvy o dílo.
1.5.2 Doloží do nabídky, a to jako přílohu návrhu smlouvy, oceněný soupis prací s výkazem
výměr - jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními po
celou dobu realizace díla. Soupis prací s výkazem výměr bude doložen jednak v tištěné
podobě, ale také v elektronické podobě (pozor, musí se jednat o formát xls, xlsx) na
nosičích CD/DVD.
1.5.3 Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování položkového rozpočtu, t.j. při
oceňování soupisu prací (slepého výkazu výměr) , který obdržel jako součást zadávací
dokumentace, dodržel strukturu soupisu prací s výkazem výměr) a členění na jednotlivé
části dodávky a doprovodné práce stavebního charakteru, ocenil bez výjimek (a to
nenulovými relevantními hodnotami) veškeré položky a dodržel obsahovou náplň soupisu
prací.
1.5.4 Zadavatel požaduje, aby uchazeč, pokud zjistí nesoulad mezi soupisem prací s výkazem
výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace (tj. zejména zjistí, že v soupisu prací
chybí položky, které by zde měly být uvedeny s ohledem na předmět veřejné zakázky uvedený
v projektové dokumentaci), požádal o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle článku
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„Dodatečné informace“. Pokud zadavatel na základě žádosti uchazečů nebo z vlastního podnětu
upřesní obsah soupisu prací, je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem
stanoveným zákonem (§49 odst. 2 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková
změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.
1.5.5 Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v rozsahu
zadávacích podmínek. Pokud uchazeč ocení jiný soupis prací (výkaz výměr) než ten, který je
součástí zadávacích podmínek, zadavatel bude klasifikovat tuto změnu jako porušení podmínek
zadávacího řízení. Taková nabídka bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení
1.5.6 V případě, že uchazeč podá nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací
dokumentaci, bude jeho nabídka vyřazena dle ust. § 76 odst. 1 zákona.
1.5.7 Zadavatel upozorňuje uchazeče, že hodnotící komise bude důsledně zkoumat případné otázky
mimořádně nízké nabídkové ceny. Bude-li nabídka uchazeče obsahovat mimořádně nízkou cenu
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, bude po uchazeči hodnotící komisí požadováno
zdůvodnění částí nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny. Nebude-li uchazeč schopen
zdůvodnit byť i jednotlivou část nabídky podstatnou pro výši nabídkové ceny, bude jeho nabídka
vyřazena.
1.5.8 Dále zadavatel upozorňuje, že si hodnotící komise může vyžádat od uchazečů podrobné cenové
kalkulace a to ve vztahu k jakékoliv položce tvořící nabídkovou cenu. Neposkytnutí těchto
cenových kalkulací hodnotící komisi k posouzení pak bude považovat za porušení podmínek
zadávacího řízení. Taková nabídka bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.
Zadavatel tímto zároveň prohlašuje, že s cenovými kalkulacemi uchazečů bude zacházet jako
s důvěrnou informací.

2. Platební podmínky
Závazné platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo - viz příloha č. 5 ZD.

2.1 Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

3.Dodací podmínky
Předpokládaný termín zahájení plnění: květen 2014
Předpokládaná délka realizace je 10 měsíců ode dne předání staveniště.

4. Sankce
Uchazeč podpisem smlouvy akceptuje sankce v návrhu smlouvy o dílo uvedené.

5. Ostatní závazné podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. Důvody pro zrušení řeší § 84 zákona.
Zadavatel zruší veřejnou zakázku také v případě, že nabídková cena přesáhne předpokládaný
finanční objem.
Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro uchazeče. Zadavatel může případně práce
přerušit.
Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného
porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchazeče se také
považuje neplnění dohodnutých časových termínů.
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V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (SOD, krycí list, atd.)
Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neudělení dotace. Zhotoviteli
v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada škody.

4. Finanční kontrola
Ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je
vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Jistota
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za nabídku dle § 67 zák. č. 137/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

8. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

D. Podání a hodnocení nabídek
1. Podání a otevírání nabídek
Termín a místo pro podání nabídek
Termín pro podání nabídek:

30. ledna 2014 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek: MěÚ Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Pro podání nabídek platí ustanovení § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou
dobu lhůty pro podání nabídky doporučenou poštou. Pouze poslední den pak osobně přes
podatelnu v sídle zadavatele na městském úřadě v Bystřici do 10:00 hod.
Doručení nabídky musí být v uzavřených obálkách označených:

!!! SOUTĚŽ – „Bystřice – rekonstrukce ÚV“ NEOTVÍRAT!!!
Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče a IČ.
Nabídku podá uchazeč v jednom originále a jedné kompletní kopii (tištěné + scan na CD).
Součástí originálu bude oceněný Soupis prací (výkaz výměr) v tištěné a elektronické
podobě (ve formátu .xls na CD).
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Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. ledna 2014 od 10:00 hod v zasedací místnosti na
adrese sídla zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce
lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou
osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. Jednání se mohou dále účastnit
zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností a zástupce Státního fondu životního
prostředí.

2. Hodnocení nabídek
Předložené nabídky budou posuzovány a hodnoceny v souladu s § 76 - 80 zákona
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky na stavební práce je nejnižší
nabídková cena dle ustanovení § 78 odst. 1) písm. b) zákona
Hodnotit se bude cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy.
Od otevření obálek až po přijetí nejvhodnější nabídky může zadavatel vyzvat jednotlivé
zájemce za účelem vysvětlení nejasností ve smyslu §77 odst. 1 zákona.
Hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane
nabídka uchazeče, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách a v případě že uchazeč splnil kvalifikaci.

3. Posouzení nabídek
Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění požadavků uvedených ve výzvě k podání
nabídky a v této zadávací dokumentaci. Nabídka musí být v souladu s platným zákonem č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny
požadavky výše uvedené, bude vyřazena z hodnocení a uchazeč bude z veřejné zakázky
vyloučen.
V souladu s ustanovením §§ 60, 76 a 81 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit
na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky.

4. Lhůty
Délka zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je stanovena na
120 dní.
Zadávací lhůta začíná běžet dnem podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž
může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle
§ 82 odst. 4 nebo do zrušení zadávacího řízení. Více § 43 zákona.

Zadávací dokumentace je schválena Radou města Bystřice, usnesením č. 6-26/18122013/St.,
ze dne 18.12.2013.
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Příloha: č. 1 Obsah nabídky
č. 2 Krycí list nabídky
č. 3 Čestné prohlášení - § 62 odst. (3) zákona
č. 4 Čestné prohlášení - § 68 odst. (3) zákona
č. 5 Návrh smlouvy o dílo
č. 6 Specifikace výrobků
č. 7 Subdodavatelé
č. 8 Technické podmínky- Projektová dokumentace pro provádění stavby vč.
soupisu prací s výkazem výměr
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