VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce s názvem

„Přístavba ZŠ – Ohrobec“
Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky

stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky

1 615 715,24 Kč bez DPH

Adresa profilu zadavatele

http://www.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/30662d0b-93c3-4d09-a5c7af05578afcf4
Zakázka je zadávána v otevřené výzvě.

Zadavatel:

Zástupce zadavatele

Obec Ohrobec

(analogicky dle § 43 odst. 1 ZZVZ –
zajišťující veškerou komunikaci zadavatele
s dodavateli):

Sídlo: U Rybníků II čp. 30, 252 45 Ohrobec
IČO: 00241491
Zastoupený: Ing. Otakarem Janebou,
starostou obce
(dále jen „zadavatel“)

WITERO s.r.o.
Sídlo: Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9
IČO: 24235865
DIČ: CZ24235865
kontaktní osoba k veřejné zakázce:
Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka
e-mail: bubenikova@ak-bubenikova.cz
ID datové schránky: gugiy6s
tel: +420 777 215 314
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.

Poptávkové řízení

1.1

Veřejná zakázka s názvem „Přístavba ZŠ – Ohrobec“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na
stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“).
Veřejná zakázka je v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ. Obsahuje-li tato zadávací
dokumentace odkaz na ZZVZ, použije se příslušné ustanovení ZZVZ analogicky. To však
neznamená, že zadavatel zadává veřejnou zakázku v režimu ZZVZ.
Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (dále
také „ZD“). Účastník je povinen zadavatele upozornit na případné nejasnosti a chyby v předaných
podkladech, a to zejména pokud mají vliv na cenu zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. ZZVZ a činí:
1 615 715,24 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. § 16 ZZVZ, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné
zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní hodnota a nejvýše
přípustná nabídková cena. Účastník s vyšší nabídkovou cenou bude z poptávkového řízení
vyloučen.
V souvislosti se způsobem financování je vybraný dodavatel povinen umožnit kontrolu
vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným
dodavatelem, na jejímž základě budou pro zadavatele poskytnuty dodavatelské a stavební práce.
V souladu s ustanovením § 6 ZZVZ, zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné
dopady do sociální a ekologické oblasti, a proto minimalizoval množství tištěného materiálu
dodávaného účastníkem v nabídce a dodavatelem během stavby. Zároveň zadavatel snížil
požadovanou kvalifikaci a administrativní náročnost při podání nabídky tak, aby byly motivovány k
podání nabídky malé a střední podniky.
V souladu s odstavcem výše zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci své nabídky čestně
prohlásil, že:
-

Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel
se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou
vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná
povolení k pobytu v ČR.

-

Zadavatel požaduje, aby se dodavatel, s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k
minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě
jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a
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další ekologicky šetrná řešení a to i nad rámec povinností stanovených zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Za tímto účelem lze využít vzoru čestného prohlášení účastníka, který tvoří přílohu č. 4 této ZD.
1.2

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dvoupodlažní přístavba na severní straně základní školy
v obci Ohrobec. V přízemí vznikne nová učebna (počítače) a v podkroví vznikne kabinet. Napojení
na inženýrské sítě a komunikaci se nemění. Kapacita objektu (počet dětí) se nemění.
Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky jsou uvedeny v projektových
dokumentacích (dále jen „PD“), které tvoří přílohou č. 1 této ZD, v položkovém rozpočtu s výkazem
výměr uvedeném v příloze č. 2 této ZD a v závazném vzoru smlouvy o dílo uvedeném v příloze č.
3 této ZD.
Projektové dokumentace včetně výkazu výměr k této veřejné zakázce byly vypracovány osobami
odlišnými od zadavatele. PD zpracovali:
A) stavební části: Jan Král, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČA: 0009885, IČO:
62987992, se sídlem Ke hřišti 171, Radlík, Jílové u Prahy, PSČ 254 01,
B) konstrukční části, PBŘS, ústřední vytápění: Ing. Eva Krilová, autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČA: 0000328, IČO: 16128656, se
sídlem Severovýchodní IV 1501/31, Praha-Záběhlice, PSČ 141 00,
C) elektroinstalace: Pavel Ondráček, autorizovaný technik pro techniku prostředí
staveb, specializace elektrotechnická zařízení a technologická zařizení staveb,
ČA:0012135, IČO: 69632456, se sídlem Na Babě 444, Jesenice - Osnice, PSČ 252 42.
Účastník vyplní položkový rozpočet s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, dle
skutečnosti, tj. v souladu se svou nabídkou.
V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele,
obchodní názvy, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, je tím definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje
použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní zadavatelem
požadovanou funkcionalitu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:
45214200-2

Stavební úpravy školních budov

45454100-5

Rekonstrukce budov

1.3

Doba a místo plnění, prohlídka místa plnění

MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění této veřejné zakázky se rozumí: pozemek parc. č. st. 30 (součástí pozemku je
budova č. p. 5) a pozemek parc. č. 469/24, vše v katastrálním území Ohrobec.
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Termín prohlídky místa plnění je stanoven na 29.3.2021 v 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky je
před vstupem do budovy školy (Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková
organizace) nacházející se na adrese V Dolích 5, 252 45 Ohrobec.
Za jednoho dodavatele se mohou prohlídky místa plnění účastnit nejvýše 2 osoby. Účastník je
povinen oznámit nejpozději jeden den před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt
na osoby, které se za účastníka prohlídky zúčastní, a to na e-mailovou adresu kontaktní osoby pro
zajištění prohlídky, kterou je Hana Adamkovičová, e-mail: podatelna@ohrobec.cz, tel.: 257760338.
Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy účastníků,
případné dotazy musí účastníci adresovat zadavateli formou žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu bodu 8 této ZD.
Zadavatel dále, vzhledem k povaze a rozsahu veřejné zakázky, doporučuje účast všech zájemců
na prohlídce místa plnění.
DOBA PLNĚNÍ
Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu se
smlouvou o dílo, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 3 této ZD. Termín zahájení plnění veřejné
zakázky je podmíněn ukončením poptávkového řízení a uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem. Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru
nejvhodnější nabídky, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy k podpisu smlouvy, zaslané vybranému
dodavateli. Zadavatel vyzve dodavatele k podpisu smlouvy.
Zadavatel předpokládá začátek realizace 5/2021.
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo do 20 týdnů ode dne protokolárního předání
staveniště.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení s ohledem na případné
prodloužení poptávkového řízení.
Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží časový harmonogram stavebních
prací, který bude odpovídat podmínkám stanoveným v závazném návrhu smlouvy o dílo, a který
následně bude přílohou smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být uveden v týdnech, musí
respektovat závaznou dobu plnění.
VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU:
Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy, tzn.
připouští navýšení/snížení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy, v případě zvýšení/snížení
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty; v takovém případě bude zvýšena/snížena cena o příslušné navýšení/ponížení sazby
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále případné změny za podmínek
upravených v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá
překážka, bránící dodavateli v řádném plnění smlouvy.
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Tato překážka může spočívat zejména:
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně
správních orgánů zabránit,
b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích
osob zabránit,
c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo
možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou
zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
d) v prodloužení doby poptávkového řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění předmětu
plnění v původním termínu,
f) v okolnosti/okolnostech, které zadavatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které
nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

1.4

Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a v jejích přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou
účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných
požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem
může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení.

2.
2.1

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
Podání nabídky

Nabídky na veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce
(doporučujeme, aby byla obálka opatřená na uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné
jednat za účastníka) a označené „NEOTEVÍRAT – VZ Přístavba ZŠ – Ohrobec“, na které musí
být uvedena korespondenční adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídku podanou po lhůtě si zadavatel ponechá k archivaci (pouze na žádost dodavatele ji
případně odešle zpět), ale nebude ji otevírat, jelikož se nabídka nepovažuje se za podanou a v
průběhu poptávkového řízení se k ní nepřihlíží.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu analogicky dle § 28 odst. 1
písm. g) ZZVZ, které účastník uvede do podepsané Smlouvy o dílo, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 této
ZD.
Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku,
nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení
prokazuje kvalifikaci.
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Požadavky na obsah nabídky

2.2

Účastník předloží nabídku na veřejnou zakázku v jednom výtisku. Zadavatel doporučuje, aby
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny
před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou,
a to včetně příloh, jednotným způsobem umožňujícím ověření, že se jedná o kompletní nabídku.
Účastník vloží do obálky spolu s listinnou nabídkou též nabídku v elektronické podobě na
přenosném úložišti (např. flashdisk, paměťová karta, CD). Kromě naskenované nabídky bude
na úložišti i vyplněný položkový rozpočet s výkazem výměr a vyplněný návrh smlouvy o dílo v
editovatelném formátu.
Nabídka na veřejnou zakázku musí obsahovat tyto dokumenty:
a)

krycí list nabídky (je možné použít vzor viz příloha č. 6 výzvy),

b)

podepsaný závazný návrh smlouvy o dílo,

c)

vyplněný položkový rozpočet s výkazem výměrem,

d)

doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 3 této ZD (čestné
prohlášení, osvědčení apod.),

e)

seznam poddodavatelů,

f)

další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka,

g)

přenosné úložiště, na kterém bude nahrána el. podoba kompletní nabídky a
editovatelný vyplněný položkový rozpočet s výkazem výměr a vyplněný návrh smlouvy
o dílo.

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.
2.3

Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
údaje a názvy).

3.

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

3.1

Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 ZZVZ.
Pro splnění veřejné zakázky je kvalifikovaným účastníkem ten, který:
a)

splní základní způsobilost ve smyslu § 74 a násl. ZZVZ, v rozsahu dle odst. 3.2 této ZD;

b)

splní profesní způsobilost ve smyslu § 77 ZZVZ, v rozsahu dle odst. 3.3 této ZD;

c)

splní technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 a násl. ZZVZ, v rozsahu dle odst. 3.4 této ZD.
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3.2

Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74
odst. 1 ZZVZ. Ustanovení § 74 odst. 2 a 3 ZZVZ se aplikují obdobně.
Účastník je povinen prokázat základní způsobilost předložením:
A) písemného čestného prohlášení (za tímto účelem lze využít vzoru, který tvoří přílohu
č. 4 této ZD)
nebo
B) prostých kopií níže uvedených dokumentů:
(i)

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením výpisu
z evidence Rejstříků trestů,

(ii)

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ předložením potvrzení
příslušného finančního úřadu,

(iii)

splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ
předložením písemného čestného prohlášení,

(iv)

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ předložením čestného
prohlášení,

(v)

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením potvrzení
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,

(vi)

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením výpisu
z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán.

3.3

Profesní způsobilost

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:
prostých kopií níže uvedených dokumentů (případně odkazem na ně, pokud jsou dostupné
na www.justice.cz):
(i) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
(ii) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci v oboru: Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování.
(iii) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, a to:
- Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení
o autorizaci ve smyslu 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 pozemní stavby, alespoň ve stupni autorizovaný
technik, nevydává-li se pro daný obor, resp. specializaci osvědčení pouze ve stupni
autorizovaný inženýr. Požadavkem zadavatele na předložení příslušných autorizací podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
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není dotčena možnost účasti usazených a hostujících osob, které doloží potvrzení o
registraci podle § 30h, resp. § 30r tohoto zákona.
3.4 Technická kvalifikace
Účastník prokáže technickou kvalifikaci analogicky dle § 79 předložením:
A) Seznamu významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením poptávkového řízení (tj. před doručením výzvy k podání nabídky účastníkovi).
Účastník prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z předložených
dokladů bude bez pochybností vyplývat, že účastník v posledních 5 letech před zahájením
poptávkového řízení poskytl alespoň následující významné stavební práce:
(i) alespoň 2 stavební práce obdobného charakteru, jako je předmět plnění této veřejné
zakázky (tj. novostavba nebo rekonstrukce pozemní budovy občanského vybavení) ve
finančním rozsahu min. 600.000 Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť;
V seznamu musí být ve vztahu ke každé zakázce uvedeny minimálně následující údaje:
a) identifikace objednatele, pro nějž byly stavební práce realizovány,
b) místo provádění stavebních prací,
c) specifikace realizovaných stavebních prací a jejich rozsah,
d) finanční objem zakázky (tj. cenu stavebních prací uvedenou v Kč bez DPH),
e) doba realizace stavebních prací ve formátu měsíc/rok,
f)

kontakt na osobu, u níž je možné uvedené údaje ověřit (tel. a email)

g) informace, zda stavební práce byla realizována samostatně účastníkem či s více
dodavateli a specifikaci plnění, kterou realizoval účastník.
Z předložených podkladů musí být ve vztahu ke každé uvedené zakázce možné bez
pochybností posoudit, zda se jedná o významnou zakázku, jak je definována zadavatelem
výše.
Účastník může splnit výše uvedená kritéria předložením smlouvy s objednatelem a doklady o
uskutečnění plnění dodavatele (smlouva, předávací protokol stavby apod.), v němž budou
deklarovány požadované údaje.
Účastník uvede výhradně dokončené a předané stavby. Pro posouzení rozhodného období
provádění nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný termín dokončení stavby a termín
převzetí objednatelem. V případě, že termín dokončení nebude spadat do rozhodného období, má
se za to, že stavební práce nebyla provedena v posledních pěti letech.
Zadavatel si vyhrazuje právo (možnost) ověřit skutečnosti obsažené v doložených osvědčeních u
dřívějších objednatelů.

B) Seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:
- 1 osoba: STAVBYVEDOUCÍ:
(i) praxe na pozici stavbyvedoucího min. 5 let,
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(ii) výkon funkce stavbyvedoucího minimálně na 1 stavbě, obdobného charakteru, jako je
předmět plnění této veřejné zakázky (tj. novostavba nebo rekonstrukce pozemní budovy
občanského vybavení),
(iii) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby, a to minimálně ve stupni autorizovaný
technik,
(iv) existence pracovního či obdobného poměru u dodavatele.
Účastník prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením:
Čestného prohlášení účastníka obsahujícího seznam výše uvedených osob s uvedením
jejich jmen a funkcí členů týmu ve vztahu k předmětné stavbě. V seznamu budou údaje rozhodné
pro prokázání této části kvalifikace, tj. informace o odborné kvalifikaci, bližší informace o délce
praxe na dané pozici a odborných zkušenostech na konkrétních stavbách, a vztah osoby k
účastníku (zaměstnanec, poddodavatel apod.). Přílohou seznamu budou doklady o prokázání
požadované odborné kvalifikace (požadovaná osvědčení nebo oprávnění).
Zadavatel poskytuje účastníkům vzor čestného prohlášení účastníka, které tvoří přílohu č. 4 této
ZD.
3.5 Společná ustanovení o prokazování kvalifikace - Pravost a stáří dokladů
Účastník je oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Analogicky k § 86
odst. 3 ZZVZ je účastník, se kterým má být uzavřena Smlouva, povinen předložit originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (čestné prohlášení nebo vyjmenované
doklady), pokud již nebyly v poptávkovém řízení předloženy a pokud si je zadavatel vyžádá.
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být ze strany účastníka podepsáno
statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka.
Doklady prokazující základní způsobilosti podle odst. 3.2 této ZD a profesní způsobilost podle odst.
3.3 této ZD musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení (tj. před doručením výzvy k podání nabídky
účastníkovi).
4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
4.1 Základní požadavky zadavatele
Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky, na jejíž
plnění podává nabídku.
Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy.
Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu než je předpokládaná cena, bude
z poptávkového řízení vyloučen.
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4.2 Podmínky překročení nabídkové ceny
Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.
Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné
náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na veřejnou zakázku
a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovídající této změně.
5. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří
přílohu č. 3 této ZD.
Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které
jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně vyznačeny následujícím způsobem: DOPLNÍ
ÚČASTNÍK, a dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména
pokud je účastníkem více dodavatelů či fyzická osoba).
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v
originále nebo úředně ověřené kopii a je nutné, aby bylo součástí smlouvy. Předložení
nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podáváli nabídku více účastníků společně (jako konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být
podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny
účastníky podávající nabídku, nebo účastníkem, který byl ostatními účastníky k tomuto úkonu
výslovně zmocněn (nutné doložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci v nabídce).
Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů
zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními
předpisy.
5.2 Platební podmínky
Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu
č. 3 této ZD.
6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
6.1 Posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení
V rámci posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení bude zadavatelem posouzeno,
zda nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti v poptávkovém řízení stanovené
zadavatelem v této ZD.
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Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění
podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější. Pokud v takovém případě vybraný dodavatel podmínky účasti v
poptávkovém řízení nesplní, provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v
poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako další v pořadí.
6.2 Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše
nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší nabídkové ceně, přičemž jako nejvhodnější
bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Při hodnocení celkové nabídkové
ceny rozhoduje celková nabídková cena v Korunách českých (CZK) bez DPH.
7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
7.1 Poddodavatelé
Účastník předloží seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné
zakázky, kde budou uvedeny identifikační údaje daného poddodavatele spolu s identifikací části
předmětu veřejné zakázky, která má být příslušným poddodavatelem plněna. V opačném případě
účastník doloží čestné prohlášení o provedení prací vlastními kapacitami.
Zadavatel poskytuje vzor seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 5 této ZD.
7.2 Obchodní tajemství
Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní
tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností
zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejných zakázek včetně jejich
příloh a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich
neuveřejnění.
8. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace
Účastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě k veřejné zakázce (uvedené na úvodní straně
této ZD) na uvedenou emailovou adresu nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Na později doručené žádosti není zadavatel povinen reagovat. Na základě řádně a včas
doručené žádosti poskytne zadavatel dodavateli písemné vysvětlení nejpozději do 2 pracovních
dnů.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem
jako výzvu k podání nabídky.
Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.
Jiný způsob komunikace (např. osobní jednání) je zcela vyloučen.
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8.2 Změny a doplnění zadávací dokumentace
Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek může zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění
zadávací dokumentace.
8.3 Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků poptávkového řízení, prodlouží
zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně
celou svou původní délku.
9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
9.1 Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky na veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě na adresu sídla zadavatele (Obecní
úřad Ohrobec, U rybníků II čp. 30, Ohrobec, 252 45) a to buď osobně, nebo prostřednictvím
držitele poštovní licence doporučeně (anebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek
- kurýrní služba) ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 7.4.2021 v 14:00 hodin.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek a pokud o to dodavatel požádá, bude mu nabídka zaslána zpět na adresu
uvedenou na obálce, ve které byla nabídka podána.
V případě osobního odevzdání nabídky po stanovené lhůtě pro podání nabídek, nebude taková
nabídka vůbec převzata.
V případě zaslání nabídky poštou je pro termín přijetí nabídky rozhodující datum a čas převzetí
nabídky zástupcem zadavatele od dopravce.
9.2 Otevírání nabídek
Otevírání nabídek je veřejné a bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro
podání nabídek, tedy tentýž den v 14:05 hodin na adrese sídla zadavatele (Obecní úřad
Ohrobec, U Rybníků II 30, Ohrobec, 252 45).
Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek, a další osoby určené zadavatelem.
Za každého účastníka se může otevírání nabídek účastnit nejvýše 1 osoba, která se prokáže plnou
mocí nebo pověřením, pokud nejde o statutární orgán nebo účastníka (fyzickou osobu).
10. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel předložil před podpisem smlouvy se zadavatelem kopii
pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
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škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to
minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH - bližší specifikace pojištění je upravena v čl. XIV
Smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy v nabídce a o konečném
harmonogramu (ve prospěch zadavatele).
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků
stanovených v této ZD.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém
řízení. Zadavatel neposkytuje zálohy.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a
účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, a to i
bez udání důvodu.
Jestliže nabídka nesplňuje zadávací podmínky, může být účastník poptávkového řízení, který ji
předložil, vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídky nesmí
být změněna celková nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení.
Ze soutěže budou vyloučeny nabídky, které nesplňují podmínky této veřejné zakázky, včetně
nabídek neúplných a nabídky obsahující nepravdivé údaje. Vyloučené nabídky se nevyhodnocují a
neposuzují. Nabídky, které budou vyloučeny, se účastníkům nevrací a zůstanou u zadavatele jako
doklad o průběhu a hodnocení soutěže. Vyloučeným účastníkům bude písemně oznámeno jejich
vyloučení, včetně důvodu vyloučení.
11. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Nedílnou součástí této ZD jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

PD (vč. stavebního povolení a stanovisek)
Položkový rozpočet s výkazem výměr
Závazný vzor smlouvy o dílo – Návrh
Čestné prohlášení účastníka
Vzor prohlášení k poddodavatelskému systému
Krycí list

V Ohrobci dne 23.3.2021

………………………………….…
Ing. Otakar Janeba, starosta obce

Ing. Otakar
Janeba

Digitálně podepsal
Ing. Otakar Janeba
Datum: 2021.03.23
08:58:19 +01'00'
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