Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v režimu
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
Zadávací podmínky a podmínky průběhu zadávacího řízení.
Název zakázky:

Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem

Zadavatel:
zastoupený:
adresa:
IČO:
DIČ:
Profil zadavatele:

Město Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou
Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
00287113
CZ00287113
https://profily.proebiz.com/profile/00287113
I.

1.

PODMÍNKY ÚČASTI

Předmět zakázky
1.1. Vymezení předmětu zakázky
Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek
technické infrastruktury. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení a
geodetické zaměření stavby. Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky
č. 169/2016 Sb.
1.2. Minimální technické podmínky
Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je zpracovaná v rozsahu
podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zpracovatel projektu a vlastník práva – licence dílo užít je Ing.
Jana Valentová, dnprojekce s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem, 768 61.
Zadavatel stanovil tyto minimální požadavky na plnění veřejné zakázky, které musí nabídky
splňovat:
Navrhované kapacity stavby:
SO.01 - Bytový dům
zastavěná plocha
obestavěný prostor
počet nadzemních podlaží
počet bytů
plocha bytů č.1, 6
plocha bytů č.2, 7
plocha bytů č.3,8
plocha bytů č.4,9
plocha bytů č.5,10
SO.02 - Zpevněná plocha
SO.03 - Přístřešek na jízdní kola
IO.01 – Kanalizační přípojka délka
IO.02 – Vodovodní přípojka délka
IO.03 – Přípojka nízkého napětí délka
IO.04 – Plynovodní přípojka délka cca

275 m2
1760 m3
2
10
38,4 m2
39,1 m2
39,3 m2
40,5 m2
40,3 m2
547 m2
10 m2
82 m
7m
6m
5m

Objekt je navržen jako bezbariérově přístupný.

1.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 17,1 mil. Kč bez DPH.
1.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Hlavní předmět
CPV
45000000-7
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45500000-2
44161110-0
45232400-6
45332000-3
45233100-0
45233160-8
2.

Stavební práce
Práce spojené s přípravou staveniště
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
Stavební montážní práce
Práce při dokončování budov
Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
Plynové rozvodné sítě
Stavební práce na výstavbě kanalizace
Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
Stavební úpravy pro komunikace
Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Podmínky účasti v zadávacím řízení
Účastníci řízení jsou povinni dodržovat zadávací podmínky stanovené touto zadávací
dokumentací.
2.1. Podmínky kvalifikace
Účastníci řízení předloží k nabídce doklady k prokázání splnění kvalifikace podle níže uvedených
požadavků na prokázání kvalifikace.
2.1.1. Základní způsobilost. Způsobilým není dodavatel, který:
A. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin:
a. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny
nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
b. trestný čin obchodování s lidmi,
c. tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. podílnictví,
5. podílnictví z nedbalosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d. tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e. trestné činy obecně nebezpečné,
f. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci,
g. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1.

B.
C.
D.
E.
F.

G.

trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední
osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce A) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
odstavce A) splňovat
1) tato právnická osoba,
2) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
1) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 2.1.1. písm. A)
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
2) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 2.1.1. písm. A)
splňovat osoby uvedené v odstavci F. a vedoucí pobočky závodu.

2.1.2. Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením prohlášením, že splňuje výše uvedené požadavky.
2.1.3. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží splnění této podmínky
doložením kopie platného oprávnění s předmětem podnikání:
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil, že je odborně způsobilý nebo disponuje
osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel doloží
splnění této podmínky předložením kopií níže uvedených dokladů:
a) osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru „Pozemní stavby“, a
b) osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru „Dopravní stavby“

Pozn. Dodavatel musí současně uvést, v jakém vztahu k dodavateli jsou osoby disponující
uvedenou odbornou způsobilostí. Pokud bude účastník prokazovat požadovanou
kvalifikaci osobami v jiném než pracovněprávním vztahu k účastníkovi, je nutno postupovat
v souladu s ustanovením bodu 2.2. této zadávací dokumentace.
2.1.4. Technická kvalifikace
Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání.
Splnění technické kvalifikace účastník prokáže dle níže uvedených podmínek:
Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace předložit:
a) Seznam stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; přičemž
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění těchto stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel stanovuje
tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech realizoval
min. 4 obdobné zakázky, přičemž za obdobnou zakázku je považována nová stavba nebo
rekonstrukce nebo přístavba budov a výstavba nebo rekonstrukce zpevněné plochy.
Z toho minimálně:
• 3 obdobné zakázky - nová stavba nebo rekonstrukce nebo přístavba budov každá
v min. hodnotě 10 mil. Kč bez DPH.
• Jedna obdobná zakázka výstavba nebo rekonstrukce zpevněné plochy v hodnotě
1,5 mil. Kč bez DPH.
2.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
(1) Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
(s výjimkou povinnosti předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje). Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti uvedenou v zadávací dokumentaci jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci, musí
dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební
práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
2.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

2.4. Doklady o kvalifikaci
Zadavatel požaduje předložit dokumenty ke splnění kvalifikace způsobem uvedeným v této
zadávací dokumentaci v prosté kopii. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
prohlášení ve smyslu § 53 odst. 4 ZZVZ.
2.5.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

(1) Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká,
pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
(2) Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
2.6. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Zadavatel stanovil
obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního
charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Účastník vyplní v textu smlouvy
údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by měnil text smlouvy, a tutéž smlouvu vrátí jako součást
nabídky.
Závaznost obchodních podmínek
Obchodní podmínky a vzor smlouvy o dílo vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi
zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy předložený účastníkem zadávacího řízení
v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky včetně vzoru smlouvy o dílo a v žádné
části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v jejich rozporu. Jakékoliv změny, doplnění či
úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou
případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny
zadávacích podmínek.
Podmínky pro změny termínů plnění
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného
zahájení plnění dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) je zadavatel
oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Doba plnění se pak prodlužuje o
dobu shodnou s prodlením zadavatele tak, aby celková lhůta, po kterou je uskutečnění plnění
vyžadováno zůstala zachována. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude
zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem
(objednatelem) a vybraným dodavatelem obsahovat již termíny upravené podle skutečného
termínu zahájení.
2.7. Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce
(1) Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na práce
obsahuje
a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a

b) soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj.
(2) Dokumenty podle odstavce 1 mohou být částečně nebo zcela nahrazeny jinými požadavky na
výkon nebo funkci. Dodavatel musí dodržet podmínky dotčených orgánů, podmínky správců sítí
a vydaného stavebního povolení. Předmět díla bude proveden v projektové dokumentaci
definované kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické
specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení.
Technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi projektové
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace a je zpracována v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb.
Projektová dokumentace jasně a jednoznačně definuje veškeré komponenty stavby s
jednoznačnými fyzickými (rozměry, váhy) a fyzikálními (hydraulické a statické vlastnosti a
životnost) parametry. Touto jednoznačnou volbou materiálového provedení jednotlivých
komponentů stavby jsou jednoznačně určeny parametry celé stavby, neboť určitá materiálová
skladba určuje všechny závazné části stavy, jako je např.:
• Rozsah závazné stavební připravenosti (např. rozsah zemních prací, rozsah a kvalita
základových konstrukcí, únosnost souvisejících stavebních konstrukcí a jejich odolnost vůči
statickému a dynamickému namáhání atd.)
• Rozsah použité mechanizace (ve vazbě na způsob montáže různých materiálových variant)
• Lhůty výstavby (s dopadem na dílčí termíny jako např. čerpání vody, doba uzavírek silnic)
• Rozsah skládek a meziskládek
Projektem navržená materiálová skladba stavby tedy jednoznačně určuje výměry soupisu prací,
dodávek a služeb, tj. jak kvalitativní, tak kvantitativní parametry jednotlivých položek
2.8. Prohlídka místa plnění
Prohlídka plnění není ze strany zadavatele organizována. Místo plnění veřejné zakázky je volně
veřejně přístupné.
II.
3.

PRŮBĚH ZADÁCÍHO ŘÍZENÍ

Podmínky průběhu zadávacího řízení
3.1. Lhůty
3.1.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je 30.1.2020 do 8,00 hodin.
3.1.2. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je
neveřejné.
3.1.3. Lhůta a místo plnění
Předpokládaná lhůta plnění je stanovena takto:
Termín převzetí staveniště:
01.03.2020 do 30.04.2020
Termín zahájení stavebních prací:
do 10 dnů ode dne převzetí staveniště
Termín pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.08.2021.
Doba trvání plnění díla činí maximálně 16 měsíců ode dne převzetí staveniště.
Místem plnění je Bystřice pod Hostýnem, ulice Mlýnská, pozemky parc. č. 3312, 2900/47,
2900/48, 2900/49, 2900/74, 2898/1, 2898/4, vše k.ú. Bystřice pod Hostýnem.

3.2. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek takto:
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Zadavatel hodnotí pouze nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek. Po vyhodnocení
jednotlivých nabídek sestaví pořadí nabídek podle ceny jednotlivých nabídek od nejnižší nejvyšší
nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Bude-li podána pouze jedna nabídka, zadavatel tuto nabídku
nehodnotí.
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník
zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje.
3.3. Pravidla pro posouzení splnění podmínek zadávacího řízení
Zadavatel posoudí splnění podmínek zadávacího řízení a splnění podmínek kvalifikace podle
těchto zadávacích podmínek. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího
řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje.
3.4. Zadávací dokumentace
3.4.1. Zadávací dokumentace obsahuje tyto dokumenty:
a) Výzva k podání nabídek
b) Zadávací podmínky a podmínky průběhu zadávacího řízení
c) Projektová dokumentace a výkaz výměr
d) Návrh smlouvy o dílo
e) Stavební povolení
f) Požadavky na elektronickou komunikaci
Výzva k podání nabídek, Zadávací podmínky a podmínky průběhu zadávacího řízení,
Projektová dokumentace vč. výkazu výměr, Návrh smlouvy o dílo, Stavební povolení a
Požadavky na elektronickou komunikaci budou uveřejněny od data zahájení zadávacího
řízení na profilu zadavatele na adrese: https://profily.proebiz.com/profile/00287113.
Projektová dokumentace vč. výkazu výměr může být poskytnuta v elektronické podobě na
základě písemné nebo ústní objednávky za 500,- Kč bez DPH. Písemné objednávky je
nutno odeslat elektronicky na adresu rampouch@enviagentura.cz. Projektovou
dokumentaci nelze poskytnout třetí osobě bez souhlasu zadavatele a autora projektu.
Projektová dokumentace může být použita pouze pro účely zpracování nabídky.
Zpracovatel projektu a vlastník práva – licence dílo užít je Ing. Jana Valentová, dnprojekce
s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem, 768 61. Zadavatel požaduje, aby dodavatel
přijal přiměřená opatření k ochraně důvěrné povahy informací, které zadavatel poskytuje
nebo zpřístupňuje v průběhu zadávacího řízení týkající se autorských práv zpracovatele
projektu a neposkytoval dále projektovou dokumentaci dalším osobám, které se nepodílí
na zpracování nabídky, bez souhlasu zadavatele a autora projektu.
3.4.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
(1) Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo
doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací
dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele.
(2) Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo
doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího

řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací
dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
3.4.3. Vysvětlení zadávací dokumentace
(1) Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to
a) nejméně 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných
nabídek nebo nabídek.
(2) Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena
včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle odstavce 1. Pokud zadavatel
na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet
lhůty podle odstavce 1.
(3) Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel
neuveřejní vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o
tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.
3.5. Nabídka a její náležitosti
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje JOSEPHINE. Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího
řízení o podaných nabídkách jednat. Nabídka se bude skládat z údajů a dokladů, které dodavatel
podává elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje zadavateli na základě této
zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat
nabídkovou cenu v českých korunách bez DPH, výše DPH a cenu vč. DPH. Zadavatel upozorňuje
na různé sazby DPH ve výkazu výměr. Jedná se o tyto položky: SO 02-01 Zpevněné plochy –
sazba 21 %, SO02-06 IO 05 Venkovní osvětlení – sazba 21 %. Všechny ostatní SO jsou se
sazbou 15 % DPH.
Dále bude obsahovat, oceněný výkaz výměr, návrh smlouvy a údaje z nabídky odpovídající
číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Oceněný výkaz výměr bude předložen ve formátu pdf
a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou
.unixml, .rts, .xc4, .utf. StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým
výstupem softwaru pro rozpočtování.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
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.
4.

Otevírání nabídek
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek je neveřejné.

5.

Způsob komunikace zadavatele s účastníky řízení
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 ZZVZ. Komunikace
prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE bude probíhat dle Požadavků na
elektronickou komunikaci, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Zadavatel neručí za funkčnost nahlášených e-mailových adres nebo telefonních čísel pro
komunikaci. Je povinností uchazeče nahlásit případnou novou funkční e-mailovou adresu nebo
telefonní číslo.

Zadavatel zveřejnění písemné oznámení na profilu zadavatele podle § 53 odst. 5:
• o rozhodnutí vyloučení účastníka zadávacího řízení
• o rozhodnutí výběru dodavatele
V těchto případech platí, že datum uveřejnění na profilu zadavatele se považuje za datum
doručení výše uvedených dokumentů.
6.

Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ jsou zadavatel a vybraný dodavatel
povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 ZZVZ požaduje od vybraného dodavatele jako další
podmínku pro uzavření smlouvy: předložení dokladů nebo vzorků k předmětu plnění veřejné
zakázky nebo kvalifikaci dodavatele: Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy
originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikace, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.
Pokud nelze zjistit údaje z databáze ve smyslu § 122 odst. 4 ZZVZ, vyzve zadavatel v souladu s
ustanovením § 122 odst. 5 ZZVZ vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako
podmínku pro uzavření smlouvy předložil:
1. identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
2. doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle bodu 1. výše k dodavateli. Těmito doklady
jsou zejména
I. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
II. seznam akcionářů,
III. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
IV. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Vybraný dodavatel předloží při uzavření smlouvy zadavateli pojistnou smlouvu nebo pojistný
certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. Limit pojistného plnění předmětného
pojištění musí činit minimálně 15 mil. Kč pro jednu pojistnou událost.

7.

Další podmínky zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebudou splňovat podmínky zadávacího
řízení a zadávací dokumentace nebo budou neúplné.
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení při naplnění důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.
V Bystřici pod Hostýnem dne

Mgr. Zdeněk Pánek
Starosta města
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