Zadavatel veřejné zakázky:
Název zadavatele:

Město Petřvald

Sídlo zadavatele:

Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

IČ zadavatele:

00297593

DIČ zadavatele:

CZ00297593

Pověřená osoba:
Název:

Coworking Centrum s.r.o.

Sídlo:

Lidická 718/77, Brno 602 00

IČ:

29287782

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce (§ 9 zákona)

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§ 27 zákona)

Název veřejné zakázky:

„Stavba Radnice Petřvald“
ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek vymezujících
předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
Článek I
Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky
1.

Předmět veřejné zakázky
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 zákona rozdělena na dvě části:
Část A) dodávka stavebních prací (dále jen „část A“)
Část B) interiérové vybavení (dále je „část B“)
Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka stavebních prací, přičemž podrobná specifikace
prací a technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby, která je
nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení stavby po jejím
dokončení, přičemž podrobná specifikace dodávek a technické podmínky jsou stanoveny
v projektové dokumentaci interiérového vybavení, která je nedílnou součástí této zadávací
dokumentace jako příloha č. 2.
Realizace akce, výše uvedeného názvu se předpokládá od 10/2013, pokud nedojde k průtahům
zadávacího řízení z důvodů námitek uchazečů nebo přezkumu zadávacího řízení ze strany
ÚOHS.
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2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle kódů Common Procurement Vocabulary
(CPV):
Název

CPV

Část A: Stavební práce

45000000-7

Část B: Nábytek

39100000-3

Část B: Zařízení interiéru

39200000-4

3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Část A:

Cca 45,6 mil. Kč bez DPH (konečná suma)

Část B:

Cca 2,4 mil. Kč bez DPH (konečná suma)

4.
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem části A veřejné zakázky jsou stavební práce v k.ú. Petřvald u Karviné, parc.č. 40/1, 43/1,
44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/4, 50, 51, 6400/1v Petřvaldě. Konkrétně se jedná o stavbu Radnice
v Petřvaldě. Předmětem části A zahrnuje je provedení stavebních prací. Podrobná technická
specifikace je zřejmá z těchto dokumentů:
- Projektová dokumentace stavby
- Výkaz výměr
- územní rozhodnutí č.j. 2815/2008 ze dne 8.7.2008, s nabytím právní moci dne 16.8.2008
- stavební povolení vodních děl č.j. 699/2009/936/2008 ze dne 7.1.2009 s nabytím právní
moci 29.1.2009
- stavební povolení pozemních staveb č.j. 661/2009 ze dne 21.4.2009 s nabytím právní
moci dne 16.5.2009
Všechny uvedené dokumenty jsou součástí zadávací dokumentace a tvoří její přílohy.
Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení, nábytku pro stavba Radnice
v Petřvaldě. Pro vybavení kanceláří bude dodán nový nábytek. Výjimku tvoří vybrané místnosti, kde
budou použity prvky ze stávajících kanceláří starostky a místostarosty ve stávající budově radnice.
Bude přesunuta registratura z evidence obyvatel a plechová skříň matriky. Součástí této části zakázky
je rovněž dodávka vybavení kuchyněk, které jsou součástí stavby, stejně tak je součástí dodávka
vestavěných skříní. Podrobná technická specifikace je zřejmá z těchto dokumentů:
-

Projektová dokumentace stavby
Projektová dokumentace interiérového vybavení
Výkaz výměr (podrobná specifikace nábytku)
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Kancelářský nábytek bude v odstínu buk. Kovové nohy jednacích stolů budou šedé. Panelové stěny
a stůl obřadní síně budou v kombinaci odstínů pinie a bílá. Panelové stěny zasedací místnosti budou v
kombinaci pinie a graphite grey (grafitová šedá).
Projekt „Stavba Radnice Petřvald“ je financován z prostředků ROP Moravskoslezko pod číslem
CZ.1.10/3.2.00/05.01314.
5.
Výkaz výměr
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ustanovením § 44, odst. 4, písmeno b) zákona podrobný
výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě a to jak pro část A, tak pro
část B.
6.

Závaznost výkazu výměr

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V případě jakéhokoliv rozporu mezi
výkresovou a textovou částí zadávací dokumentace a výkazem výměr, je prioritním dokumentem pro
zpracování nabídkové ceny výkaz výměr. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad výkazu
výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit
ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 49 odst. 1
zákona.
Článek II
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části veřejné
zakázky,
které
mají
v úmyslu
zadat
jednomu
nebo
více
subdodavatelům.
Pokud k plnění veřejné zakázky využije plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého
subdodavatele dodavatel uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění.
Subdodavatelské schéma bude součástí předložené nabídky a rovněž i součástí předloženého návrhu
smlouvy. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky (předmětu smlouvy) stanovuje zadavatel pro
vybraného uchazeče (ve smlouvě pak „zhotovitel“) podmínku, že změna subdodavatele uchazeče
může
být
provedena
pouze
po
předchozím
písemném
souhlasu
zadavatele.
Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky bude po ukončení plnění předmětu veřejné
zakázky uveřejněn na profilu zadavatele.
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Článek III
Lhůta a místo provedení stavby
1. Termíny plnění pro část A
Předpokládaný termín zahájení stavby

10/2013

Požadovaný termín dokončení stavby

6/2014

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že
budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným
uchazečem.
Termín dokončení stavby
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí
hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.
Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě
ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu. Zájmem zadavatele je dokončit stavby
v co nejkratším termínu, aby bylo minimalizováno omezení dopravy a pohybu osob po co nejkratší
dobu.
2. Termíny plnění pro část B
Předpokládaný termín zahájení stavby

6/2014

Požadovaný termín dokončení stavby

8/2014

Předpokládaný termín zahájení dodávky definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že
bude zahájena dodávka interiérového vybavení. Zadavatel upozorňuje, že tento termín je závislý na
dokončení stavebních prací.
Termín dokončení dodávky
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení dodávky je dnem, kdy dojde k předání a
převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní
termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem
nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu. Zájmem zadavatele je
dokončit dodávku v co nejkratším termínu.
Zadavatel upozorňuje, že tento termín je závislý na dokončení stavebních prací a může být s ohledem
na průběh stavebních prací ze strany zadavatele měněn.

Podmínky pro změny termínů plnění
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení
stavby dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín
zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn
požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu
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shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí
zůstat zachována. Dojde-li k důvodům na straně objednatele, pro které bude objednatelem změněn
předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem a vítězným uchazečem obsahovat již
termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.
Místo plnění
Místem plnění je město Petřvald, ulice Školní.
Článek IV
Obchodní podmínky
1. Obchodní podmínky pro dodávky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44
odstavec 3 písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou
vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel do obchodních podmínek doplní
údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a
popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.
S ohledem na skutečnost, že část A a část B mají odlišný charakter plnění, zadavatel předkládá
pro každou část samostatný návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo pro část A tvoří přílohu
č. 3 zadávací dokumentace, návrh smlouvy o dílo pro část B tvoří přílohu č. 4 zadávací
dokumentace.
2. Závaznost obchodních podmínek
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (nabídkou se
ve smyslu § 68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem v otevřeném řízení)
musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení,
které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.
3. Vyjasnění obsahu obchodních podmínek
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné
nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v
ustanovení § 49 zákona.
Článek V
Technické podmínky
1. Stanovení parametrů a standardů
Technické parametry a standardy stavby jsou definovány projektovou dokumentací, která je
předávána zájemcům jako podklad pro vypracování nabídek na veřejnou zakázku. Veškeré zde
uvedené technické parametry je uchazeč povinen respektovat s výjimkou případných obchodních
jmen uvedených v popise nebo ve výkazu výměr.
2. Dokumenty pro vymezení technických podmínek
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného
pořadí:
a. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,
b. evropská technická schválení,

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Stavba Radnice Petřvald“.
Projekt „ Stavba Radnice Petřvald“ je financován z prostředků ROP Moravskoslezko pod číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314 5/celkem stran 25

c.

obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
d. mezinárodní normy, nebo
e. jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
3. Podklady obsahující vymezení technických podmínek
Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez
ohledu na to, zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou
být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:
a. české technické normy
b. stavební technická osvědčení, nebo
c. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a
stavebních prací a použití výrobků.
4. Záměna technických podmínek
Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení
Článek VI
Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně
neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen
stanovené platební podmínky respektovat.
Článek VII
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provádění stavby (stavebních
prací) včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné
realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení
staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, vlivy změn kurzů
české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních
podmínek apod.). Veškeré související náklady (tj. VRN, náklady na zařízení staveniště apod.) budou
zahrnuty do ceny stavebních objektů.
2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za provádění stavby bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženého
v projektové dokumentaci stavby, tj. uvedením cen za jednotlivé stavební objekty. Nabídková cena i
dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez
DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
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3. Výše nabídkové ceny
Výše předpokládané hodnoty pro část A ve výši 45.600.000,- Kč bez DPH a pro část B ve výši
2.400.000,- Kč bez DPH je limitní hodnotou. Zadavatel nemá na úhradu vyšší částky v současnosti
dostupné finanční prostředky.
4. Položkové rozpočty
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a
konstrukcí a výkaz požadovaných dodávek v elektronické podobě. Dodavatel je povinen prokázat cenu
jednotlivých stavebních objektů, konstrukcí a dodávek předložením položkových rozpočtů (oceněných
výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou
dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové
ceny. Položkové rozpočty musí být součástí návrhu smlouvy.
Výkaz výměr pro část A tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Výkaz výměr pro část B
tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.
5. Položkové rozpočty a výkaz výměr
Za soulad předloženého položkového rozpočtu a zadavatelem stanoveného výkazu výměr je
odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě
jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3
zákona.
a. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty je zejména
i. dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty
ii. dodržet obsahovou náplň výkazu výměr.
b. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící
položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící
komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování;
c. Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly
obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami
jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
d. Výkaz výměr předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou,
popřípadě s vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro
vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li zemina
umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot je určeno
výkazem výměr. Uchazeči jsou povinni ocenit odvoz vybouraných hmot a stavební suti na
vzdálenost definovanou výkazem výměr. V případě, že dodavatel odváží vybourané hmoty a
stavební suť na jiné místo, popíše v položkovém rozpočtu, kam je odváží.
e. Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba
uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit
příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky,
a to bez ohledu na to, zda výkaz výměr obsahuje nebo neobsahuje položku „poplatek za
skládku“. Zadavatel v době sestavení výkazu výměr nezná a znát nemůže, jaký technologický
postup zhotovitel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z
tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.
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f.

Obsahuje-li výkaz výměr i položky vedlejších rozpočtových nákladů, pak tyto údaje jsou jen
informativní a uchazeč ocení náklady na vedlejší rozpočtové náklady (např. náklady na
zařízení staveniště) podle své kalkulace. Jakékoliv procenta u vedlejších rozpočtových nákladů
uvedená případně ve výkazu výměr nebo jiné části zadávací dokumentace mají jen
informativní charakter.

6. Změny výkazu výměr
Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatele(ů), upřesní obsah výkazu výměr, např. formou
doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu
výměr apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem
stanoveným zákonem (§ 49 odstavec 2 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto
změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.
7. Sleva z ceny
Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových
cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální
částkou za celou stavbu) není přípustná.
8. Změna sazby daně z přidané hodnoty
S účinností od 1.1.2013 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel na tuto změnu upozorňuje dodavatele,
kteří hodlají podat nabídku na předmětnou veřejnou zakázku, aby ve své nabídce
respektovali sazbu DPH podle platných předpisů.
Článek VIII
Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
1. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě zvýšení sazeb DPH. Jiná podmínka pro překročení
nabídkové ceny není přípustná.
2. Dodatečné práce a dodávky
V případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v
projektové zadávací dokumentaci stavby a ani nezahrnuté v projektové dokumentaci pro
provádění stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání
řešeno v souladu se zákonem.

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Stavba Radnice Petřvald“.
Projekt „ Stavba Radnice Petřvald“ je financován z prostředků ROP Moravskoslezko pod číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314 8/celkem stran 25

Článek IX
Požadavky na kvalifikaci
1. Rozsah požadavků na kvalifikaci
Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou stanoveny následovně:
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
a)
b)
c)
d)

splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53,
splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54,
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v
zadávacím řízení.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky. Doklady
k prokázání kvalifikace je možné předložit v prostých kopiích. Čestné prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni
lhůty pro podání nabídek starší 90 dnů.
Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými
zadavatelem v této části zadávací dokumentace.
2. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání
základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odstavec 1 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona.
3. Prokázání kvalifikace certifikátem
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, a údaje v něm
uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje
tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
4. Požadavky na certifikát
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný
ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).
5. Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli
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
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kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavec 1 písmeno a) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písmeno a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odstavec 1
písmeno b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů
společně, jsou 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.
6. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec 1
písmeno b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit 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 není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písmeno a).
Článek X
Základní kvalifikační předpoklady
1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona, tzn.
požadavky splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak 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 právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání, či
bydliště,
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 právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
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základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, v němž bylo
vydáni rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 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 na penále na veřejné zdravotní pojišťovně, 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) ZVZ požadováno
prokázaní odborné způsobilosti podle zvláštních 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 předpisu.
2. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 předložením:
a)
b)
c)
d)

výpisu/ů z evidence Rejstříku trestů – dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona
potvrzení finančního úřadu – dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona
potvrzení příslušných orgánů či institucí - dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona
čestného prohlášení - dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona

Zadavatel upozorňuje, že součástí dokladů k prokázání základních kvalifikačních předpokladů je i výpis
z rejstříku trestů právnických osob.
Vzor čestného prohlášení je obsažen v příloze č. 8.
Článek XI
Profesní kvalifikační předpoklady
1. Prokazování profesních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona, tzn.
požadavky splňuje dodavatel, který přeloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
2. Doklad o oprávnění k podnikání
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského
rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě
listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.
3. Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti
Pro část A pak navíc doloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou
způsobilost předloží 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 pro obor: pozemní stavitelství.
4. Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté
kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel bude pak před uzavřením smlouvy
požadovat originály nebo ověřené kopie těch dokladů, které byly předloženy v nabídce pouze v
prosté kopii.
Článek XII
Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou
zakázku (vzor čestného prohlášení viz příloha č. 10 zadávací dokumentace).

Článek XIII
Technické kvalifikační předpoklady
1. Technické kvalifikační předpoklady
1.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 pro
část A předložením těchto dokladů:
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění
kvalifikačního předpokladu je stanoven
- nejméně tři pozemní stavby v zastavěném území, kde hodnota stavby činila nejméně 15
mil. Kč;
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1.2.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 pro
část B předložením těchto dokladů:
seznam dodávek provedených dodavatelem za posledních 3 roky a osvědčení objednatelů
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění dodávek a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky
provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven
- nejméně tři dodávky kancelářského nábytku, kde hodnota dodávky činila nejméně 1 mil.
Kč;

1.3.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 pro
část B předložením vzorků materiálů, které budou použity pro dodávky. Zadavatel
požaduje předložení nejméně čtyř vzorků dřevotřískové desky, která bude použita pro
zhotovení nábytku. Vzorek bude mít rozměr nejméně 40x40 cm, přitom bude ze dvou
stran použita vhodná ABS hrana, ze dvou stran bude ponechán bez úpravy (bude vidět
vnitřní skladba materiálu). Jeden vzorek bude předložen v barvě buk v tloušťce 25 mm,
další tři vzorky budou v tloušťce 18 mm. Vzorky budou předloženy v těchto barvách: pinie
, bílá se strukturovaným povrchem, graphite grey (grafitová šedá) dle projektové
dokumentace.

2. Požadované doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže:
uvedením seznamu stavebních prací a dodávek včetně doložení osvědčení objednatelů k těm stavbám
a dodávkám, jimiž je prokazováno splnění minimální úrovně kvalifikace; přílohou tohoto seznamu musí
být:
2.1.
2.2.
2.3.

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytnuty veřejnému
zadavateli, nebo
osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytnuty jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
čestné prohlášení dodavatele, pokud byly dodávky poskytnuty jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně objektivně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby
získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z osvědčení musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí v něm
být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí významné
služby ověřit.
3. Pravost dokladů
Dodavatel může doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů předložit
v prosté kopii.
Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Stavba Radnice Petřvald“.
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povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč je povinen bez
zbytečného odkladu písemně oznámit zadavateli změnu kvalifikace.
Článek XIV
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
1.

Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v otevřeném podlimitní včetně
dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí
nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a
údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním
překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za
uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem
zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
2.

Podání nabídky

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku nebo v samostatných oddělených slohách,
ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 6 zákona. Nabídka uchazeče
bude podána v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil
CD dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované
uchazečem. Dokumenty budou předloženy ve formátech .pdf, .doc, .xls nebo obdobných. Tato forma
podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti
nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.
3.

Zabezpečení nabídky uchazeče

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými
listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak
ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
4.

Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly
oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
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5.

Členění nabídky, obsah

Nabídka uchazeče musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé
v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny:
Nabídka musí obsahovat:
5.1 Vyplněný formulář
"KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele,
opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto
úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím
listem nabídky).
5.2 Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče
jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního
rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být
v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Nedílnou součásti návrhu smlouvy musí být :
1) Oceněné položkové rozpočty
2) Navržený časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně
týdny
5.3 Součástí nabídky uchazeče pak kromě výše uvedeného návrhu smlouvy (včetně požadovaných
příloh) musí být dále:
5.3.1 CD textové části (návrh smlouvy včetně výše uvedených příloh)
5.3.2

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

5.3.3 Čestné prohlášení uchazeče
5.3.4 Výpis(y) z evidence Rejstříku trestů
5.3.5 Potvrzení finančního úřadu
5.3.6 Potvrzení správy sociálního zabezpečení
5.4 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
5.4.1 Výpis z obchodního rejstříku
5.4.2 Výpis z živnostenského rejstříku
5.4.3 Osvědčení o autorizaci (pouze pro část A)
5.5 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
5.6 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
5.6.1 Seznam významných zakázek
5.6.2 Vzorky použitého materiálu
5.6.3 Osvědčení o provedení významných zakázek
5.7 Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace pomocí subdodavatele
a bude obsahovat
5.7.1 Příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace
5.7.2 Smlouvu mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu
prokazované kvalifikace.
Pokud uchazeč předkládá nabídku pro obě části, je možné předložit pouze jednu sadu vzorků.
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Stavba Radnice Petřvald“.
Projekt „ Stavba Radnice Petřvald“ je financován z prostředků ROP Moravskoslezko pod číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314 15/celkem stran 25

6

Členění nabídky podané společně více dodavateli
V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně
s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi
účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v § 51 odstavec 6 zákona.
Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy
kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné
nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.

7

Podání nabídky na části veřejné zakázky
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na část A nebo na část B. Rovněž je možné, aby
uchazeč podal nabídku na obě části. V tomto případě je však nutné, aby byly splněny
všechny požadavky zadavatel pro obě části. V případě, že nabídka na jednu z částí
nebude úplná, může zadavatel nabídku na tuto část vyřadit a hodnotit pouze nabídku
na druhou část veřejné zakázky.
Článek XV
Ostatní podmínky zadávacího řízení
1. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem
uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.
2. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
3. Zadávání částí veřejných zakázek
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.
4. Opční právo
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.
Článek XVI
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
1. Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
2. Hodnocení nabídkové ceny
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.
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Článek XVII
Prohlídka místa plnění
Zadavatel prohlídku místa budoucího plnění nepředpokládá, protože se jedná o místo veřejně
přístupné.
Článek XVIII
Zadávací dokumentace
1. Obsah zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.
Součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy v elektronické podobě:
1.1. Projektová dokumentace na část A (stavba Radnice)
1.2. Projektová dokumentace na část B (interiérové vybavení)
1.3. Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy pro část A
1.4. Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy pro část B
1.5. Výkaz výměr pro část A
1.6. Výkaz výměr pro část B
1.7. Formulář Krycí list nabídky
1.8. Vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
1.9. Vzor prohlášení podle ustanovení § 68 odst. 3
1.10.
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku
2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Kontaktní
adresa
pro
elektronické
podání
žádosti
o
dodatečné
informace
valousek@coworkingcentrum.cz . Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávací
dokumentaci je Mgr. Jan Valoušek, 724 263 327.
3. Poskytování dodatečných informací
Dodatečné informace budou vyřizovány v souladu s ustanoveními zákona a ve lhůtách zákonem
stanovených.
Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na
kterou mají být případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a
úplnost této adresy odpovídá dodavatel.
4. Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti dodavatele
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti dodavatele.
5. Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci
Pokud zadávací dokumentace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
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známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné
zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
6. Zrušení zadávacího řízení
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel
zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Článek XIX
Lhůta pro doručení nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami
Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 19.7.2013 do 10:00 hodin,
a to na adresu zadavatele.
Otevírání
obálek
s nabídkami
se
následně
uskuteční
na
adrese
zadavatele
dne 19.7.2013 od 10:00 hodin. V případě osobního předání nabídky dodavatel telefonicky
upozorní osobu pověřenou převzetím nabídky den před plánovaným předáním. Osobní předání je
možné v pracovních dnech v těchto hodinách:
pondělí, středa:

7.00 – 11.30 hod.

12.00 – 17.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek:

7.00 – 11.30 hod.

12.00 – 15.00 hod.

v poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 10:00 hod.
Kontaktní osoba: Mgr.Lucie Polková, vedoucí správního odboru, Tel., e-mail: 596 542 903,
polkova@petrvald-mesto.cz
2.

Otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit uchazeči splňující podmínky vymezené
ust. § 71 odst. 8 zákona, z kapacitních důvodů vždy však maximálně dva zástupci od jednoho
uchazeče. Otevírání obálek se mohou zúčastnit i další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

3.

Zadavatelem jmenovaná komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla a bude
kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

4.

Po provedení kontroly každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným
uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle
předchozího odstavce.

5.

Komise sdělí přítomným uchazečům rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích
z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím, pokud je základním
kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky.

6.

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá.
O této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče (§ 71 odst. 6 zákona).

7.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
O této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Článek XX
Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni
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1. Lhůta , po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni
Zadávací lhůta (§ 43 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90
kalendářních dnů.
2. Prodloužení zadávací lhůty
Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu se zadávací lhůta,
prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
Článek XXI
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
1. Písemná forma styku
Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím
řízení musí mít písemnou formu. Je-li úkon učiněn elektronicky nebo jiným způsobem (např.
faxem), musí být potvrzen ve lhůtě do 3 pracovních dnů písemně.
2. Doručování písemností
Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů:
-

osobně

-

poštou

-

kurýrní službou

-

elektronickými prostředky

-

jiným způsobem (např. faxem)

Za okamžik doručení se v případě elektronického nebo jiného doručování (např. faxem) považuje
den a hodina doručení elektronické nebo faxové zprávy, je-li do tří pracovních dnů potvrzena
písemně. V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem.
3. Doručování písemností účastníkům společné nabídky
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost
i každému účastníku společné nabídky samostatně.

Článek XXII
Jistota
Zadavatel nepožaduje.
Článek XXIII
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Další informace k zadávacímu řízení
1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit z důvodů vyjmenovaných v ust. § 84 zákona.
2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v zadávacím řízení. Nabídky se
uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadání veřejné
zakázky, a to i v případech, kdy zadavatel veřejnou zakázku zrušil z důvodů stanovených
zákonem.
3. Jakákoliv komunikace mezi zadavatelem, resp. osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti
a jednotlivými dodavateli (po podání nabídky pak uchazeči) bude probíhat výslovně podle ust. §
148 zákona. Telefonická, osobní nebo jiná komunikace je z tohoto důvodu nepřípustná.
4. Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení budou zasílána na adresu pověřené
osoby. V případě dotazů k obsahu zadávacích podmínek vždy písemně a rovněž elektronickou
poštou na adresu valousek@coworkingcentrum.cz nebo do datové schránky pověřené osoby.
5. Dodavatel (uchazeč) je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu
(sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku
vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu
převzít.
Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení
zásilky.
6. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, a to elektronickou poštou na adresu valousek@coworkingcentrum.cz . Vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o právní úkon dodavatele, požaduje zadavatel, aby byl každý takový
písemný dotaz podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Pokud bude
adresovat zadavateli dodavatel více dotazů, bude postačovat, pokud oprávnění podepisovat
takový písemný dotaz doloží pouze u svého prvního písemného dotazu. Pokud dodavatel doručí
písemný dotaz do datové schránky pověřené osoby, podmínka uvedená shora neplatí.
7. V rámci kontrol je Uchazeč povinen umožnit kontrolu v místě plnění projektu i kontrolu všech
dokladů související s realizací projektu a to zejména 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 právních předpisů, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
právních předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001. Zhotovitel Poskytovatel je také povinen
ve smlouvách uzavíraných se subdodavateli upravit umožnění výše uvedených kontrol.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona oznámit
rozhodnutí o vyloučení uchazeče v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, jeho uveřejněním na
profilu zadavatele, v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 81 odst. 4 zákona uveřejnit oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, jeho uveřejněním na
profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
10. Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 90 dní. Zadávací lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel
v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího
řízení.
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V Petřvaldě dne 2013

Jarmila Skálová
starostka města Petřvald
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Příloha č. 7
Krycí list nabídky
Název zakázky:

Stavba Radnice Petřvald

Část zakázky:

Část A) dodávka stavebních prací

(nehodící se šktněte)

Část B) interiérové vybavení

Název zadavatele:

Město Petřvald

Uchazeč:
Adresa sídla:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za
uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel. spojení:
E-mail:

Část A

Část B

Nabídková cena celkem bez DPH
v Kč:
DPH v Kč:
Nabídková cena celkem včetně
DPH v Kč:
Uchazeč čestně prohlašuje, že je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.
V …………….. dne …………2013
…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 8
Čestné prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl
[●], vložka [●], jednající [●], prohlašuje, že dle § 53 zák. č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že ani uchazeč, ani žádný z jeho statutárních
orgánů, nebo členů statutárního orgánu:
a)

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, přijímání 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; tuto podmínku splňuje sám uchazeč i jeho statutární
orgány nebo jejich členové;

b)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání Uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; tuto podmínku splňuje sám uchazeč i jeho statutární
orgány nebo jejich členové;

c)

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)

není v likvidaci;

f)

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče;

g)

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 Uchazeče;

h)

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 Uchazeče;

i)

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)
Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud Uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost Uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j)

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k)

kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního předpisu.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
V …………….. dne ……………
…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 9
Prohlášení podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona
(vzor)

Uchazeč [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl
[●], vložka [●], jednající [●], jako součást nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Stavba
Radnice Petřvald“ předkládá:
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, a prohlašuje, že u zadavatele žádný z jeho statutárních orgánů
nebyl v pracovněprávním poměru, ani nebyl ve funkčním či obdobném poměru (resp. u
zadavatele 12 byly v pracovním poměru, funkčním či obdobném poměru tyto Statutární
orgány …….).

b)

seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 10% základního
kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podávání nabídek, a prohlašuje, že (*uchazeč není
akciovou společností, *žádný z akcionářů nevlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota převyšuje 10% základního kapitálu, *tito akcionáři vlastní akcie, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota převyšuje 10% základního kapitálu.)

c)

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Uchazeč prohlašuje, že
neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti
se zadávanou veřejnou zakázkou.
Datum: …… …… 2013
………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Stavba Radnice Petřvald“.
Projekt „ Stavba Radnice Petřvald“ je financován z prostředků ROP Moravskoslezko pod číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314 24/celkem stran 25

příloha č. 10
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku
Uchazeč [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl
[●], vložka [●], jednající [●], jako součást nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Stavba
Radnice Petřvald“ prohlašuje, že je způsobilý provést uvedou veřejnou zakázku řádně a včas a
je rovněž ekonomicky způsobilý.

Datum: …… …… 2013
………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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