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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 18 zákona č. 137/2006 

Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Tato veřejná zakázka je zakázkou malého 

rozsahu ve smyslu § 12 zákona. Veřejná zakázka se tak dle § 18 odst. 5 zákona řídí pouze 

zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto zadávacího řízení nejsou 

stanovené zákonem a případná zákonná ustanovení v tomto dokumentu jsou použita pouze 

analogicky. 

 

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Výběr zhotovitele realizace opravy 

hřbitovní kaple“ 

 

Zadavatel:  Město Veltrusy  

Sídlo:     Palackého 9, 277 46 Veltrusy 

IČ:    00237272 

Osoba oprávněná  

zastupovat zadavatele:  Mgr. Filip Volák, starosta města 

 

Zadavatel je zastupován na základě příkazní smlouvy společností  OTIDEA avz s.r.o., 

Thámova 681/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04682378. Zadavatel žádá uchazeče, aby 

veškerou korespondenci a komunikaci uskutečňovali prostřednictvím společnosti OTIDEA 

avz s.r.o., Thámova 681/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04682378.  

 

Kontaktní osoba:   Petra Pešinová 

Telefon:    +420 604 200 383 

Email:    petra.pesinova@otidea.cz 

 

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: 

 

45000000-7 - Stavební práce 

 

1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmětem veřejné zakázky je oprava konstrukcí hřbitovní kaple nacházející se 

v památkové zóně města Veltrusy. Jedná se o opravu vnějšího líce objektu a terénní 

úpravy kolem kaple. Předmětem jsou tak zejména:  

 výměna stávající střešní krytiny z pozinkovaného plechu za krytinu měděnou 

včetně potrubí, odvádějící dešťovou vodu ze střechy na terén okolo kaple,  

 výměna narušených prvků krovu od zatékající dešťové vody za nové prvky,  

 oprava zaatikového dešťového žlabu ve střeše, kontrola vodotěsnosti a spádu 

žlabu, 

 oprava zkorodovaného zdiva kaple z vnějšího líce,  

 oprava vnější omítky kaple v místě soklu od terénu až k šikmé římse spojené 

s vnějším šikmým okenním parapetem, 

 oprava vnější omítky kaple nad soklem až po střešní římsu, 

 oprava omítky střešní atiky, 

 terénní úpravy kolem kaple.  

 

Podrobně je rozsah prací popsán v projektové dokumentaci z ledna 2016, 

zpracované Projektovým ateliérem B&K s.r.o., Sokolská ul. č. 166, Kralupy nad 
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Vltavou. Projektová dokumentace je nedílnou součástí této zadávací dokumentace 

jako příloha č. 7.  

 

1.3 Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Předpokládané zahájení zakázky:   do 7 dnů od uzavření smlouvy. 

Předpokládané ukončení zakázky:  do 2 měsíců od uzavření smlouvy, ve vazbě na 

počasí. 

 

Termín zahájení a ukončení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny plnění veřejné zakázky 

s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

 

1.4  Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Katastrální území Veltrusy, parc. č. St. 217, par. č. 128/2. 

 

1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu 

 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 556.359,- Kč včetně DPH. 

 

Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. 

V případě, že bude předpokládaná hodnota veřejné zakázky v nabídce uchazeče 

překročena, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodů nesplnění 

zadávacích podmínek. 

 

1.6 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávacích 

podmínek (tj. včetně jejich příloh). Žádost o dodatečné informace musí být 

zadavateli doručena nejméně 3 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel žádá uchazeče, aby žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávacím 

podmínkám doručili v písemné podobě na adresu kontaktní osoby zadavatele, 

kterou je Petra Pešinová, OTIDEA avz s.r.o., kontaktní adresa Thámova 681/32, 

186 00 Praha 8, e-mail: petra.pesinova@otidea.cz.   

Zadavatel dále stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být 

veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. 

Písemnosti lze zadavateli doručit osobně, kurýrní službou, prostřednictvím 

držitele poštovní licence na adresu OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, 

186 00 Praha 8, Budova Meteor C, nebo elektronicky - tzn. emailem na 

adresu petra.pesinova@otidea.cz, přičemž v předmětu emailové zprávy bude 

uvedeno „Výběr zhotovitele realizace opravy hřbitovní kaple“.  

 

2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

 

2.1 Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních 

označením obchodní firmy a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče 

nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena názvem 

„Neotevírat – Výběr zhotovitele realizace opravy hřbitovní kaple“. Na obálce 

musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdě podané nabídce. 

 

2.2  Nabídky se podávají nejpozději do 7. 7. 2016 do 10:00 hodin na adresu zadavatele 

tj. Palackého 9, 277 46 Veltrusy. Nabídku lze doručit do konce lhůty pro podání 

nabídky na Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy (úřední hodiny 

podatelny: Po a St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30 hodin; Út a Čt 8:00 - 12:00 a 

13:00 - 15:00; Pá 8:00 - 12:00) a to osobně, nebo kurýrní službou anebo 

prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. Jiné 

doručení není považováno za řádné podání nabídky.  

 

mailto:petra.pesinova@otidea.cz
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2.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, 

sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, příp. osoba 

oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní a e-mailová adresa pro písemný styk 

mezi zadavatelem a uchazečem, ID datové schránky. 

 

2.4 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel stanovuje 

zadávací lhůtu do 7.8.2016. 

 

2.5 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být 

podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; v případě 

podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění 

doložen v nabídce. 

 

2.6 Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním písemném vyhotovení. Zadavatel 

doporučuje, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, 

aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky 

budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 

 

2.7 Zadavatel také doporučuje, aby všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých 

výtisků, byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 

 

2.8 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou 

v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se 

zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 

 

2.9 Zadavatel žádá uchazeče, aby společně s listinnou formou nabídky předložil též 

v elektronické podobě na uzavřeném CD/DVD scan celé nabídky (ve formátu PDF). 

 

2.10 Nabídku doporučuje zadavatel předložit v následující struktuře: 

  

a) Úvodní strana 

  název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele. 

 

b) Obsah 

obsahující všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, 

ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. 

 

c) Krycí list nabídky 

na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, 

základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných 

k dalším jednáním a kontaktní e-mailové adresy), nabídková cena v členění 

podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem či za uchazeče. Dodavatel může využít předlohu krycího listu, která 

tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

 

d) Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodě 3 

zadávací dokumentace. 

 

e) Návrh smlouvy opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či 

za uchazeče dle Přílohy č. 6 této zadávací dokumentace, uchazeč není 

oprávněn měnit návrh smlouvy, který je součástí této zadávací 

dokumentace, mimo žlutě zvýrazněné pasáže určení k doplnění uchazečem. 

 

f) Nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace. 
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g) Povinné náležitosti: 

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 dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu 

podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou. 

 

 

3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ  

 

3.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

 splní základní kvalifikační předpoklady, 

 splní profesní kvalifikační předpoklady, 

 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku, 

 splní technické kvalifikační předpoklady. 

 

3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace  

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky 

uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace. 

 

3.3 Základní kvalifikační předpoklady  

3.3.1  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 a tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo 

došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o 

právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku 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 a tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
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splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž 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, 

 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.  

 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo 

v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího 

ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 

3.3.2  Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 

3.3.1 a) – l) předložením čestného prohlášení. Uchazeč může využít vzor 

čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.  

 

3.4 Profesní kvalifikační předpoklady  

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží: 

 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni prokázání 

kvalifikace, tedy ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 

3.5 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku malého 

 rozsahu 
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Dodavatel je povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku – lze využít přílohu č. 3 této zadávací 

dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 

jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje 

požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc 

v originále nebo v úředně ověřené kopii.  

 

3.6 Technické kvalifikační předpoklady  

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží seznam 

stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 

objednatelů o řádném splnění těchto stavebních prací. 

 

- Seznam a osvědčení významných stavebních prací musí být obdobného 

charakteru jako předmět této veřejné zakázky – rekonstrukce nebo stavební 

úpravy stavby, provedené dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 

objednatelů o řádném splnění těchto stavebních prací musí zahrnovat cenu, 

dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly 

tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.  

 

- Seznam předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou tohoto seznamu musí 

být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u 

nichž lze uvedené informace ověřit. 

 

-  Minimální úroveň těchto kvalifikačních požadavků znamená, že uchazeč musí 

v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu předložit seznam min. 3 významných 

stavebních prací obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, tj. 

rekonstrukce či stavební úpravy stavby v min. finančním objemu 250.000 tisíc 

Kč bez DPH za jednu rekonstrukci či stavení úpravu.  

 

3.7 Pravost a stáří dokladů  

Dodavatel předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, nestanoví-li tato 

zadávací dokumentace doložení splnění kvalifikačního požadavku jiným způsobem. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo 

slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu, s výjimkou 

vysokoškolských diplomů, které lze předkládat v latinském jazyce. Doklady 

prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje 

předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové 

prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění 

kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou 

jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc 

v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 

3.8 Důsledek nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem 

vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 

3.9  Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel je oprávněn předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních 

kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění 

těchto základních a profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 

veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
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pro plnění veřejné zakázky. Tento výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace. 

 

3.10 Systém certifikovaných dodavatelů 

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje 

v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 

kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 

splnění kvalifikace dodavatelem. 

 

3.11 Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

V případě, kdy je určitá část kvalifikace podle bodu 3.4 nebo 3.6 této zadávací 

dokumentace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen 

zadavateli předložit doklady prokazující:  

a) splnění základního kvalifikačního předpokladu podle bodu 3.3.1 písm. j) zadávací 

dokumentace a profesního kvalifikačního předpokladu podle 3.4 písm. a) 

zadávací dokumentace 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.  

 

Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění 

kvalifikace podle 3.4 písm. a) zadávací dokumentace. 

 

3.12  Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 

účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů podle 3.3.1 zadávací dokumentace a 

profesního kvalifikačního předpokladu podle 3.4 písm. a) zadávací dokumentace 

v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit 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 touto 

veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 

veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této veřejné 

zakázky. 

 

3.13 Změny v kvalifikaci dodavatele 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel 

splňovat kvalifikaci, je povinen oznámit tuto skutečnost veřejnému zadavateli 

písemně nejpozději do 7 pracovních dnů. Dodavatel je povinen předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů 

od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na 

žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 

 

Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým 

je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby 

uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá 

smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném 

rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 

 

4  TECHNICKÉ PODMÍNKY  

4.1 Stanovení technických podmínek  
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Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je součástí 

této zadávací dokumentace jako příloha č. 7 „Projektová dokumentace“. Předmět 

plnění musí respektovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou v této 

projektové dokumentaci, vypracované Projektovým ateliérem B&K s.r.o., Sokolská 

ul. č. 166, Kralupy nad Vltavou v lednu 2016. 

4.1.1 Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu 

výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního 

standardu.  

4.1.2 Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy 

výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační 

složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování 

nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. 

4.1.3 Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 

řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít 

lepší parametry.  

 

5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

 

5.1 Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou v českých 

korunách, a to v členění cena v Kč bez DPH, výše DPH a cena v Kč celkem s DPH. 

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena nesmí překročit maximální hodnotu 

definovanou v bodě 1.5 zadávací dokumentace. 

5.2 Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech 

poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. 

 

5.3 Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových předpisů 

týkajících se DPH, přičemž hodnota nabídkové ceny bez DPH je nepřekročitelná. 

5.4 Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr, který je 

uveden v příloze č. 8 této zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat 

veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla. Cena musí obsahovat i 

přiměřený zisk uchazeče, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do 

konce stavby. 

5.5 Uchazeč musí předložit jako součást své nabídky vyplněný a oceněný výkaz výměr, 

který je přílohu č. 8 zadávací dokumentace, v tištěné i v elektronické podobě (ve 

formátu MS Office nebo kompatibilním). Dojde-li k nesouladu mezi tištěnou 

podobou a elektronickou verzí výkazu výměr, platí tištěná podoba. Uchazeč vyplní 

nabídkovou celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH také na krycím listu, který je 

přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.  

 

6  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 

6.1 Platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je součástí této zadávací 

dokumentace jako příloha č. 6. 

 

7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

7.1 Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena celkem v Kč bez DPH 
zpracovaná v souladu s bodem 5 zadávací dokumentace. 
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7.2 Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění na krycím listu, 

v návrhu smlouvy na plnění zakázky a ve výkazu výměr. 

7.3 Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po 

nejdražší nabídku. 

7.4 Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou 

 předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 

 rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro 

 vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude 

 zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je 
 předměte hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje. 

 

8 DALŠÍ PODMÍNKY 

 

8.1 Zadavatel uvádí, že uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části 

veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a je 

povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů a slovní popis 

vyjadřující způsob podílení se daného subdodavatele na plnění předmětu veřejné 

zakázky. 

 

8.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

 

8.3 Součástí nabídky musí být rovněž čestné prohlášení o splnění následujících 

náležitostí: 

 

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. 

 

8.4 Vítězný uchazeč je povinen doložit před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu nebo 

pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 500.000,- Kč.  

 

8.5 Uchazeč bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s 

ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

 

8.6 Dodavatel bere na vědomí, že je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky 

uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů, z něhož je zakázka hrazena, provést 

kontrolu těchto dokladů.  

 

8.7 Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit veřejnou zakázku bez uvedení důvodu. 

 

8.8 Kterýkoliv dodavatel, jež má nebo měl zájem na získání veřejné zakázky, a kterému 

v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele vznikla újma na jeho 

právech, může zadavateli podat námitky proti kterémukoli takovému úkonu 

zadavatele, a to do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem 
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zadavatele dozví. Zadavatel přezkoumá podané námitky v plné rozsahu a do 10 dnů 

od obdržení námitek zašle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda se námitkám 

vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.   

  

9 OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

9.1 Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace a je přiložen v příloze č. 6 

zadávací dokumentace. Uchazeči jsou oprávněni do vzorového návrhu smlouvy 

doplnit pouze údaje v místě označeném žlutou barvou. Žádné další zásahy do 

vzorového návrhu smlouvy nejsou přípustné.  

 

9.2 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo 

 osobou k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie 

 zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy 

 uchazeče. 

 

10 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  

 

Otevírání obálek proběhne dne 7. 7. 2016 v 10:00 hod. na MěÚ Veltrusy. Otevírání obálek 

jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání 

nabídek, vždy však nejvýše jedna osoba za jednoho uchazeče. Podmínkou účasti na 

otevírání obálek je prokázání se plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat jménem 

či za uchazeče. Pokud se daná osoba touto plnou mocí neprokáže, nebude se moci účastnit 

otevírání obálek. 

 

11 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  

 

Zadavatel prohlídku místa plnění nekoná, neboť místo je veřejně přístupné.  

 

SEZNAM PŘÍLOH: (vše zveřejněno na webu zadavatele: 

http://www.veltrusy.cz/urad/vyberova-rizeni)  

1. Krycí list nabídky 

2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

4. Čestné prohlášení o splnění náležitostí dle § 68 odst. 3 zákona 

5. Prohlášení o realizovaných významných stavebních pracích 

6. Návrh smlouvy  

7. Projektová dokumentace  

8. Výkaz výměr  

 

 

Ve Veltrusích dne 16. 6. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Město Veltrusy   

Mgr. Filip Volák, starosta města 

http://www.veltrusy.cz/urad/vyberova-rizeni
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