PÍSEMNÁ VÝZVA ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE
(Zadávací podmínky)
K veřejné zakázce na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle
ustanovení §53 zákona

„Rekonstrukce bytů v č.p. 519 Velké Hamry“
Písemná výzva obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat
a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
OBSAH:
1. Informace o výzvě k podání nabídek
2. Informace o zadavateli
3. Zadávací dokumentace
4. Předmět veřejné zakázky
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
6. Způsob zpracování nabídkové ceny
7. Obchodní podmínky
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
9. Otevírání obálek s nabídkami
10. Posouzení a hodnocení nabídek
11. Ostatní podmínky zadavatele
12. Uzavření smlouvy
13. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

I.

Informace o výzvě k podání nabídek

začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
konec běhu lhůty pro podání nabídek:

profil zadavatele:

13.06.2017
03.07.2017 ve 14:00 hod.
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Místo pro podání nabídky:
Nabídka bude doručena písemně do konce lhůty pro podání nabídky na adresu: Město Velké Hamry,
č.p. 362, 468 45 Velké Hamry.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou, nebo podat osobně na podatelně
městského úřadu č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v Po a St 7.00-11.30, 12.15-17.00 hod., Út, Čt 7.00 11.30, 12.15 – 15.00 hod. a v Pá 7.00 - 11.30, 12.15 – 14.00 hod.
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(Integrovaný regionální operační program)

II.

Informace o zadavateli

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Web, email:
Profil zadavatele:

Město Velké Hamry
Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
00262595
CZ00262595
Ing. Jaroslav Najman
+420 483 369 823, + 420 606 611 600
www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Kontaktní osoba:
Jméno:
Adresa:
Email:
datová schránka:
Telefon:

Ing. Martina Vacková
Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
tajemnik@velkehamry.cz
vivbhhv
+420 483 369 818, +420 777 914 016

III.

Zadávací dokumentace

Závaznost zadávací dokumentace:
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen
respektovat v plném rozsahu při zpracování nabídky.
Na zpracování zadávací dokumentace se mimo zadavatele podílela společnost Comfort
space, a.s., autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Marek Šebesta (projektová
dokumentace + rozpočet).
Poskytování zadávací dokumentace:
Veškeré součásti zadávací dokumentace jsou zveřejněny na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Součásti zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
• Písemná výzva (zadávací podmínky)
• Projektová dokumentace
• Položkový rozpočet
• Návrh smlouvy o dílo
• Čestné prohlášení ke kvalifikaci
• Čestné prohlášení k bankovní záruce a pojistné smlouvě
• Krycí list nabídky

Vysvětlení zadávací dokumentace (§98):
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Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, a toto vysvětlení zadávací dokumentace
uveřejní na profilu zadavatele ve lhůtě nejméně 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace za účelem
její konkretizace, příp. vysvětlení sporných záležitostí. Případné rozpory je nutné si vysvětlit
způsobem definovaným v ustanovení § 98 zákona.
Žádost musí být písemná a musí být doručena kontaktní osobě zadavatele (písemně poštou, kurýrní
službou nebo osobně na adresu zadavatele nebo elektronicky do datové schránky či emailu)
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud žádost není doručena včas, a to nejpozději 3
pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 zákona. Pokud o vysvětlení zadávací
dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně
přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19.06.2017 v 11:00 hodin. Zájemci o prohlídku se dostaví na
Městský úřad Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry v 9:00 hodin do kanceláře č. 15 k Ing.
Martině Vackové.

IV.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu č.p. 519 ve Velkých Hamrech jejímž výsledkem
jsou tři byty a úprava společných prostor domu a okolí domu. Podrobný popis prací je uveden
v projektové dokumentaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Rozpočet stavby s výkazem výměr je
uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Kód CPV: 45211100-0 – stavební úpravy domů
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení §53 zákona

Zadávací lhůta a doba plnění veřejné zakázky:
Zadávací lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit,
je stanovena zadavatelem na 2 měsíce. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání
nabídek.
Termín realizace veřejné zakázky je od 1.2.2018 do 30.09.2018.
Místo plnění veřejné zakázky:
Stavba bude realizována na pozemku p.č. 1014 v k.ú. Velké Hamry; č.p. 519, 468 45 Velké Hamry
Přepokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.500.000,- Kč bez DPH.
Podmínky přístupnosti předmětu veřejné zakázky dle §93 zákona:

Předmět veřejné zakázky může být užíván osobami se zdravotním postižením, vyjma osob na
invalidním vozíku. Dispozice domu neumožňují naprostou bezbariérovost bytů. Zadavatel
disponuje ve svém vlastnictví dostatečným počtem bezbariérových bytů.
V.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
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Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v rozsahu:
a) Základní způsobilost (§74)
b) Profesní způsobilost (§77)
Doklady o kvalifikaci dodavatel předkládá v nabídkách v kopiích anebo je může nahradit čestným
prohlášením (příloha č. 3 zadávací dokumentace) nebo jednotným evropským osvědčením pro
veřejnou zakázku podle §87. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení se řídí ustanoveními § 76 zákona.
Použití jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky se řídí ustanovením § 87 zákona.
V případě prokazování kvalifikace získané v zahraničí se postupuje dle §81 zákona.
V případě prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů se postupuje dle §82 zákona.
Splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí §228 zákona.
Prokazování kvalifikace certifikátem systému certifikovaných dodavatelů se řídí §233 zákona.
Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení se řídí §88 zákona.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Rozsah kvalifikace:
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) Základní způsobilosti vyplývající z ustanovení §74 odst. 1 písm. a)-e) zákona. Dodavatel
prokazuje splnění základní způsobilosti předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů (písm.
a), potvrzením příslušného finančního úřadu (písm. b), písemného čestného prohlášení ve
vztahu ke spotřební dani (písm. b), písemného čestného prohlášení ve vztahu k veřejnému
zdravotnímu pojištění (písm. c), potvrzení příslušné OSSZ (písm. d) a výpis z OR, nebo
předložením čestného prohlášení v případě, že není v OR zapsán (písm. e). Je-li dodavatelem
právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české
právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2
a vedoucí pobočky závodu.
b) Profesní způsobilosti dle ustanovení §77 odst. 1 zákona
Dodavatel v nabídce prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z OR nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
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VI.

Způsob stanovení nabídkové ceny

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a
likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid
staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání,
přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na
schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků
a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby. Nejsou-li potřebné náklady uvedeny v předloženém
výkazu výměr, uchazeč je ve výkazu výměr ocení v položce Ostatní náklady.
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby si překontroloval výkaz výměr. V případě, že uchazeč zjistí
jakékoliv nejasnosti či údajové nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních částech
projektové dokumentace, požádá písemně o vysvětlení zadávací dokumentace. Jinak se má za to, že
s jednotlivými položkami uvedenými ve výkazu výměr souhlasí a je povinen dodržovat obsahovou
náplň výkazu výměr. Jakýkoliv nesoulad mezi neoceněným výkazem výměr dle zadávací dokumentace
a výkazem výměr doloženým uchazečem v jeho nabídce (scházející položky, scházející ocenění
položky hlavních rozpočtových nákladů, nulová ocenění položky hlavních rozpočtových nákladů,
nesprávné množství měrných jednotek atp.) je důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr (rozpočtu) jsou cenami pevnými po celou dobu
provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení ceny.
Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené
pro realizaci díla.
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Účastník deklaruje svou nabídkovou cenu jako
cenu nejvýše přípustnou, která obsahuje veškeré náklady účastníka zadávacího řízení nezbytné pro
kompletní realizaci předmětu plnění. Nabídková cena bude uvedena samostatně bez DPH, výše DPH
a včetně DPH.
Celková sjednaná cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH.

VII.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, resp. návrh smlouvy o dílo jsou součástí zadávací dokumentace v příloze č. 4.
Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy o dílo, který musí být
v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou.
V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu v požadovaném rozsahu a identifikace
účastníka zadávacího řízení. Zbylý obsah smlouvy nesmí být účastníky zadávacího řízení
měněn nebo doplňován tam, kde to zadavatel výslovně nepožaduje.
Návrh smlouvy musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel, resp. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že vybraný účastník
zadávacího řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

VIII.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Účastník zadávacího řízení by měl předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s
vyhlášenými podmínkami zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady,
dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce by měly být odpovídajícím způsobem
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seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Za
krycím listem by měl být vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky.
Zadavatel žádá předložení nabídky ve dvou obsahově totožných vyhotoveních v listinné
podobě (1x originál a 1x kopie) a dále v elektronické verzi na CD (vyplněný výkaz výměr prosím
vložte na CD jak ve formě pdf, tak ve formě excel).
(zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem dle § 28 odst. 1 písm. i) zákona, proto nelze podávat
elektronické nabídky).
Jako celek doporučuje zadavatel nabídku řádně uzavřít (zapečetit), event. jiným vhodným způsobem
zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předána v uzavřené obálce
zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky.
Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, případně vložené
cizojazyčné listiny v originále musí mít překlad do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (viz § 45 zákona). Doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládá bez překladu. Všechny tisky a kopie musí
být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v
omyl. Krycí list, čestná prohlášení, návrh smlouvy o dílo a výkaz výměr musí být podepsány osobou
oprávněnou jednat za dodavatele.
Dodavatel může podat pouze 1 nabídku.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s
jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Členění nabídky:
Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení,
aby nabídka byla zpracována v následujícím členění:
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Jako krycí list bude použit formulář (příloha č. 6 zadávací dokumentace).
OČÍSLOVANÝ OBSAH NABÍDKY (listy oddělující části nabídky nemusí být číslované)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE KVALIFIKACI DODAVATELE (příloha č. 3 zadávací dokumentace), popřípadě
doložení kopií dokumentů dle požadavků jednotlivých druhů kvalifikace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K BANKOVNÍ ZÁRUCE A POJIŠTĚNÍ (příloha č. 5 zadávací dokumentace)
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO (příloha č. 4 zadávací dokumentace)
VYPLNĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR (příloha č. 2 zadávací dokumentace)

IX.

Otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel provede otevírání obálek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít
nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek se provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého mají právo účastnit se
účastníci zadávacího řízení. Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty pro podání nabídek tj. 03.07.2017 ve 14:00 a bude uskutečněno v kanceláři starosty na
Městském úřadě Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry.
Zadavatel při otevírání obálek kontroluje dle § 110 odst. 2, zda nabídka byla doručena ve stanovené
lhůtě a v souladu s podmínkami zadávací dokumentace v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky.
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Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím.

X.

Posouzení a hodnocení nabídek

Posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení nabídek provede zadavatel, případně jím
jmenovaná hodnotící komise, na základě údajů a dokladů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení
dle vyhlášených zadávacích podmínek. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a
dokladů a může si je opatřovat také sám.
Zadavatel je oprávněn požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil
předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady.
Zadavatel, případně jím jmenovaná hodnotící komise, vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného
dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.
Zadavatel, případně jím jmenovaná hodnotící komise může provést posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného
dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
hodnocení jeho nabídky vždy. V případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného účastníka,
musí vždy dojít k novému hodnocení zbývajících nabídek.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Zadavatel, případně jím jmenovaná hodnotící komise provede posouzení mimořádně nízké nabídkové
ceny před odesláním oznámení o výběru dodavatele. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
bude provedeno s ohledem na všechny souvislosti a zadavateli známé skutečnosti související s
realizací díla, dále ve vztahu k nabídkovým cenám ostatních účastníků zadávacího řízení a ve vztahu k
předmětu plnění.

XI.

Ostatní podmínky zadavatele

Zadavatel podané nabídky nevrací a nehradí náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel požaduje součinnost vybraného uchazeče při veřejnosprávní kontrole.
Na předmět plnění veřejné zakázky je zadavateli přislíbena dotace z IROP. V případě rozhodnutí o
neposkytnutí podpory bude zadavatel oprávněn zrušit zadávací řízení nebo odstoupit od již uzavřené
smlouvy o dílo.

XII.

Uzavření smlouvy

Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
Zadavatel v souladu s §86 odst. 2 zákona požaduje před uzavřením smlouvy od vybraného
dodavatele předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy.
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Zadavatel v souladu s § 104 odst. 1 a 2 zákona požaduje, aby vybraný dodavatel, který je právnickou
osobou, před uzavřením smlouvy předložil:
a)
identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b)
doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
c)
doklad o bankovní záruce na řádné provádění díla a řádné plnění záručních podmínek
d)
pojistnou smlouvu k zajištění odpovědnosti za škodu
e)
seznam poddodavatelů dle přílohy č. 3 SoD
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle
§246 zákona. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou
součinnost, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, může zadavatel dodavatele ze
zadávacího řízení vyloučit.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

XIII.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje oznámit své rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení a
rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí se dle §53 odst. 5
zákona považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Ve Velkých Hamrech dne 13.06.2017
Ing. Jaroslav Najman, starosta, v.r.

Přílohy zadávací dokumentace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projektová dokumentace
Rozpočet s výkazem výměr
Prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů
Smlouva o dílo
Prohlášení k bankovní záruce a pojištění
Krycí list nabídky
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