ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“

Zadavatel:
Režim veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Sektorová veřejná zakázka:
Druh řízení:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
nadlimitní
dodávky
ANO
otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1.

ÚVODNÍ INFORMACE

1.1. Vymezení zadávacích podmínek a relevantní právní úprava.
Tato zadávací dokumentace (dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZD“) obsahuje zadávací
podmínky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“) stanovené zadavatelem. Součástí této zadávací dokumentace jsou také
její přílohy či další dokumenty obsahující zadávací podmínky, na které je dále v textu odkazováno,
resp. další písemné dokumenty stanovené ZZVZ.
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí příslušnými
ustanoveními ZZVZ.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel
neposkytne včas všechny požadované informace nebo pokud nabídka nebude odpovídat zadávacím
podmínkám, může to mít za následek jeho vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít
v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv
výhrada uvedená v nabídce může znamenat vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadávací dokumentace je včetně všech příloh bezplatně uveřejněna na profilu zadavatele.
1.2. Některé informace k financování veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z dotace
poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 00 Praha 1-Nové
Město (dále jen „MD ČR“), z Operačního programu Doprava (ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
- peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo národního fondu poskytnuté
právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel ze strany třetího subjektu (dále jen „Dotace“).
Název
projektu:
„ITI
Modernizace
trakčních
měníren
DPO"
reg.č.
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381. Vybraný dodavatel bude povinen respektovat podmínky
Dotace a poskytne příslušnému dotačnímu orgánu a zadavateli veškerou potřebnou součinnost –
blíže viz obchodní podmínky předepsané zadavatelem.
1.3. Informace, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací.
Označení informací, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace:
Nejsou.
Osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely:
Nejsou.
Informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace:
Nejsou.
1.4. Požadavky ust. §6 odst. 4 ZZVZ a základní odůvodnění postupu zadavatele.
Zadavatel při tvorbě těchto zadávacích podmínek zvážil požadavky na princip sociálně odpovědného
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, tedy zohlednil zejména (i) pracovní
příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska
spojená s veřejnou zakázkou, (ii) dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus
dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou
zakázkou a (iii) možnosti implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo
postupu související s předmětem veřejné zakázky.
Zadavatel v tomto odhledu konstatuje, že předmět zakázky spočívající v provedení rekonstrukce
trakční měnírny je vysoce specializovanou činností, kterou jsou schopni realizovat pouze společnosti
s odpovídajícím zaměřením a které mají povinnost své činnosti vykonávat v souladu s řadou
technických norem a striktně v souladu s právními předpisy; plnění těchto norem a předpisů
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zadavatel pak striktně vyžaduje (viz předepsané obchodní podmínky). Vysoká míra specifičnosti
poptávaného plnění pak odůvodňuje i požadavek zadavatele dle bodu 9.3.4. této ZD.
Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil
dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich
vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní
doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky
podílet. Více viz zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek (Smlouvy).
Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel zajistil spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke
všem poddodavatelům podílejících se na realizaci veřejné zakázky, zejména požaduje, aby
poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující
srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy ve smlouvě mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,
a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu
víceprací/méněprací. Více viz zadavatelem předepsaný návrh obchodních podmínek (Smlouvy).
Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků
svým poddodavatelům, tedy že se zaváže řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury
poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Více viz zadavatelem
předepsaný návrh obchodních podmínek (Smlouvy).
Problematika životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj byli standardně zohledněny v rámci
obchodních podmínek a v rámci projektové dokumentace a celkového návrhu technického řešení,
když předmět zakázky plně odpovídá běžně akceptovaným standardům, zohledňuje trvalost plnění
a rovněž použité materiály odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí. Navržené plnění
dle projektové dokumentace odpovídá současnému rozvoji techniky a rovněž odpovídá tomu, že
poptávané plnění je začleňováno do systému hromadné dopravy na území města Ostravy
(požadavek na kompatibilitu poptávaného plnění). Obchodní podmínky plnění jsou nastaveny tak,
aby zajišťovaly včasné a kvalitní plnění, ale aby zároveň nevedly k nepřiměřené disbalanci mezi
smluvními stranami a nevedly k porušování požadavků ust. §6 ZZVZ jako celku.
1.5. Označení částí zadávací dokumentace zpracované osobou odlišnou od zadavatele.
Zadavatel označuje tyto části zadávací dokumentace zpracované osobou odlišnou od zadavatele
(s výjimkou advokáta nebo daňového poradce):
a) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby
(Příloha č. 1 ZD) a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD)
byly zpracovány společností RPE, s.r.o., IČ: 02811600;
b) Požadavky na elektronickou komunikaci (Příloha č. 9 ZD) byly zpracovány společností PROEBIZ
s.r.o., IČ: 64616398;
c) Ostatní části zadávací dokumentace zpracoval dle pokynů zadavatele smluvní zástupce
zadavatele, tj. společnost naddat s.r.o., IČ: 07724551.

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, ADMINISTRÁTORA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A
KOMUNIKACE

2.1. Identifikace zadavatele.
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Orgán oprávněný k jednání:
www adresa zadavatele:
Profil zadavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
61974757
Představenstvo společnosti
https://www.dpo.cz/
https://profily.proebiz.com/profile/61974757
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2.2. Identifikace smluvního zástupce (administrátora zakázky) a rozsah jeho oprávnění.
Zadavatel je na základě příkazní smlouvy v zadávacím řízení zastoupen ve smyslu ust. § 43 ZZVZ:
Název příkazníka:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:

naddat s.r.o.
Stodolní 1785/31, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
07724551
Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com

(dále jen „zmocněná osoba“)
Zmocněná osoba je oprávněna ke všem úkonům potřebným k realizaci zadávacího řízení, mimo ty
úkony, které jsou určeny zadavateli a/nebo jejichž výkon nelze přenést na jinou osobu. Zmocněná
osoba tedy nesmí:
a) provést výběr dodavatele,
b) vyloučit účastníka zadávacího řízení,
c) zrušit zadávací řízení,
d) rozhodnout o námitkách.
2.3. Komunikace.
Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem bude v souladu s ust. § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat elektronicky. Zadavatel
dodavatelům důrazně doporučuje, aby i k běžné elektronické komunikaci využívali primárně
elektronického nástroje JOSEPHINE (dostupný na https://josephine.proebiz.com/cs/). Veškeré
informace k elektronické komunikaci skrze elektronický nástroj JOSEPHINE jsou k dispozici v Příloze
č. 9 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci.

3.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Předmět veřejné zakázky.
Stručný popis díla a jeho účel:
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“
spočívající ve výměně technologií trakční měnírny (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce
nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií
vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny.
Bližší vymezení předmětu díla:
Předmět díla je blíže vymezen v:
-

Projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby
dle Přílohy č. 1 ZD (dále jen „PD“); pozn.: Vybraný dodavatel dle této PD dopracuje podrobnou
realizační a dílenskou dokumentaci, dle které bude dílo realizováno – viz návrh obchodních
podmínek;

-

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Přílohy č. 2 ZD (dále jen „Výkaz
výměr“).

Rozsah plnění:
Rozsah plnění je kromě výše uvedené dokumentace určen v obchodních podmínkách, tedy
v zadavatelem předepsaném návrhu smlouvy o dílo tvořícím Přílohu č. 3 ZD (dále také jen
„Smlouva“).
Některé další důležité aspekty:
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Realizace poptávaného plnění bude probíhat při provozu tramvajové dopravy. Provoz tramvajové
dopravy nesmí být realizací veřejné zakázky nijak omezen, s výjimkou krátkodobých výluk za
podmínek stanovených v této ZD.
3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky.
Vymezení kódu předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
Hlavní CPV kód:
31200000-8

4.

Elektrické rozvodné a řídící zařízení

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A MAXIMÁLNÍ NABÍDKOVÁ CENA

4.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 40.000.000,- Kč bez DPH.
4.2. Maximální nabídková cena.
Zadavatel stanoví maximální nabídkovou cenu veřejné zakázky pro dodavatele ve výši 45.000.000,Kč bez DPH.
Uvedená maximální nabídková cena je cenou nepřekročitelnou. Pokud dodavatel podá nabídku
s nabídkovou cenou vyšší, než je uvedená maximální nabídková cena veřejné zakázky, bude
z účasti v zadávacím řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

5.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

5.1. Doba plnění veřejné zakázky.
Zadavatel stanoví pro plnění veřejné zakázky následující předpokládané termíny:
Zahájení přípravných prací:

okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Zahájení montážních prací:

datum Zahájení montážních prací bude určeno
zadavatelem, a to tak, aby byly splněny následující
podmínky:
1) od okamžiku Zahájení přípravných prací do data
Zahájení montážních prací uplyne min. 10 týdnů,
nebude-li vybraný dodavatel souhlasit se zkrácením
této lhůty,
2) všechny výluky tramvajového provozu navržené
vybraným dodavatelem v Harmonogramu výstavby
(viz bod 14.6 ZD) budou spadat plně do období od
1.9.2021 do 30.11.2021,
a to aniž by byl jakkoli dotčen celkový Harmonogram
výstavby předložený vybraným dodavatelem (navržená
Doba realizace montážních prací a období výluk v rámci
vybraným dodavatelem navržené Doby realizace
montážních prací).
V případě, že s ohledem na okamžik uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku nebude možné stanovit datum
Zahájení montážních prací dle výše uvedených pravidel,
posouvá se termín realizace zakázky na rok 2022 s tím, že
datum Zahájení montážních prací stanoví pro tento
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případ zadavatel tak, aby první výluka tramvajového
provozu dle Harmonogramu výstavby vybraného
dodavatele, byla zahájena dne 1.7.2022, vždy však
nejdříve 10 týdnů od uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku, nebude-li tato lhůta se souhlasem vybraného
dodavatele zkrácena.
Doba realizace montážních prací:

dle doby realizace montážních prací nabídnuté
dodavatelem v kalendářních dnech od zahájení
montážních prací; pozn.: dodavatelem nabídnutá doba
realizace montážních prací nepřesáhne 120
kalendářních dnů ode dne zahájení montážních prací.

„Zahájení přípravných prací“ definuje okamžik, od kterého je vybraný dodavatel povinen zahájit
přípravné práce pro stavební a montážní fázi veřejné zakázky. Přípravné práce zahrnují zejména
objednávky a výrobu veškerých potřebných elektrických a technických zařízení, jež jsou předmětem
dodávky, a vyhotovení podrobné realizační dokumentace stavby a dílenské dokumentace.
„Zahájení montážních prací“ definuje okamžik, od kterého je vybraný dodavatel povinen zahájit
vlastní výměnu technologií trakční měnírny (tj. zejména převzít staveniště, demontovat stávající
technologie a instalovat a montovat nově dodané technologie) a provést stavební úpravy a práce na
stavebním objektu měnírny vynucené výměnou technologie.
„Doba realizace montážních prací“ definuje dobu od Zahájení montážních prací do okamžiku
dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jejíž délku navrhuje
v nabídce sám dodavatel.
5.2. Místo plnění veřejné zakázky.
Místem plnění veřejné zakázky je:
Trakční měnírna XXVI Sad B. Němcové, ul. Špálová, 702 00 Ostrava – Přívoz, nacházející se na
pozemku parc. č. st. 2582, katastrální území Přívoz
Přesné vymezení místa plnění veřejné zakázky je obsaženo v Příloze č. 1 ZD.
5.3. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky.
Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka se koná dne 3.3.2021.
Sraz účastníků je v 10:00 hod. na autobusové zastávce Sad B. Němcové směr centrum (stanoviště
č. 7). Před prohlídkou místa plnění je nezbytné nejpozději 2 dny předem informovat pana Ing.
Ondřeje Ferenčíka (ondrej.ferencik@dpo.cz, tel.: +420 607 015 558) o své účasti na prohlídce, aby
mohla být prohlídka nastavena s ohledem na počet účastníků a aktuální epidemiologická opatření.
Za každého dodavatele se v daném termínu mohou účastnit prohlídky maximálně dvě osoby.
Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit další termín a/nebo bližší podmínky prohlídky místa plnění
(typicky např. rozdělení účastníků na více skupin) s ohledem na vývoj epidemie COVID-19 a s tím
související omezení.

6.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

6.1. Stanovení technických podmínek.
Technické podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny zejména v PD a ve Výkazu výměr, jakož i
v závazném návrhu Smlouvy.
6.2. Použití rovnocenných řešení.
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Pokud zadávací podmínky (zejména Příloha č. 1 a Příloha č. 2 této zadávací dokumentace) obsahují
přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, zadavatel umožňuje použití i jiných,
kvalitativně a technicky rovnocenných řešení (včetně technických zařízení), která naplní požadavky
zadavatele. Tuto skutečnost dodavatel ve své nabídce prokáže zejména technickou dokumentací
výrobce nebo protokolem vydávaným příslušným certifikačním orgánem, který potvrdí shodu
požadovaného výrobku s požadavky zadavatele.

7.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Obchodní a platební podmínky.
Zadavatel stanovuje obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné zakázky v závazném návrhu
Smlouvy dle Přílohy č. 3 ZD.
Dodavatel do návrhu Smlouvy doplní pouze vyznačené údaje, další úpravy se nepřipouští.
Zadavatel výslovně upozorňuje na to, že dodavatel je do návrhu Smlouvy zejména povinen doplnit
údaje hodnocené v rámci hodnocení nabídek, tedy:
-

Cenu v českých korunách bez DPH, když zadavatel stanovuje maximální nepřekročitelnou
cenu předmětu zakázky ve výši 45.000.000,- Kč bez DPH,

-

Dobu realizace montážních prací v kalendářních dnech ode dne zahájení montážních prací,
když zadavatel stanovuje maximální nepřekročitelnou dobu realizace montážních prací
v délce 120 kalendářních dnů ode dne zahájení montážních prací,

-

Celkovou dobu konání krátkodobých výluk, když zadavatel stanovuje maximální
nepřekročitelnou kumulovanou dobu krátkodobých výluk v délce 120 hodin.
Pozn.: zadavatel zároveň závazně předepisuje, že tyto krátkodobé výluky:
(i)

mohou být v rámci navrženého harmonogramu navrženy pouze v době od 23:00 hod.
do 05:00 hod. v pracovní dny a v době od pátku 23:00 hod. do pondělí 05:00 hod.
(pozn.: zadavatel preferuje, aby výluky byly dodavatelem realizovány spíše nepřetržitě
v době od pátku 23:00 hod. do pondělí 05:00 hod., tj. jako výluky ve „víkendovém“
provozu – tato preference nicméně nemá vliv na hodnocení nabídek),

(ii) nesmí být v rámci navrženého harmonogramu rozloženy do období delšího než 90 dnů
v rámci celkové dodavatelem nabídnuté Doby realizace montážních prací.
Pokud dodavatel nabídne hodnotu přesahující výše uvedené limitní hranice, bude zadavatelem
ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

8. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU
8.1. Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ.
Neuplatní se.
8.2. Další vyhrazené změny.
Neuplatní se.

9.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Zadavatel stanoví níže uvedené požadavky na prokázání kvalifikace v rámci podaných nabídek.

9.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.
Způsobilým je dodavatel, který:

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“

7

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (dle § 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ),
Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto
podmínku splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,
musí tuto podmínku splňovat všechny osoby uvedené v § 74 odst. 3 ZZVZ.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek (dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění (dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dle § 74 odst. 1
písm. d) ZZVZ),
e) není v likvidaci, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele (dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje základní způsobilost předložením (viz § 75 ZZVZ):
− výpisu z evidence Rejstříku trestů [bod 9.1., písm. a)],
− potvrzení příslušného finančního úřadu [bod 9.1., písm. b)],
− písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, které je součástí vzoru čestného
prohlášení, jež tvoří Přílohu č. 6 ZD [bod 9.1., písm. b)],
− písemného čestného prohlášení, které je součástí vzoru čestného prohlášení, jež tvoří Přílohu
č. 6 ZD [bod 9.1., písm. c)],
− potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [bod 9.1., písm. d)],
− výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení (jež tvoří Přílohu č. 6 ZD)
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán [bod 9.1., písm. e)].
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
9.2. Profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ
9.2.1. Způsob prokázání způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
Dodavatel prokazuje tuto způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
9.2.2. Způsob prokázání způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením dokladu (např.
výpis z živnostenského rejstříku), z něhož bude vyplývat, že dodavatel je držitelem těchto oprávnění
k podnikání:
(i) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a
(ii) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
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9.2.3. Způsob prokázání způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel doloží splnění této podmínky
předložením:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Osvědčení o odborné způsobilosti 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 (dále také jen „Autorizační zákon“), v oboru
Pozemní stavby (lze prokázat osvědčením pro IP00, TP00 nebo SP00);
Osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu Autorizačního zákona v oboru Technologická
zařízení staveb (lze prokázat osvědčením pro IT00, TT00);
Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení do i nad
1000 V vydané organizací TIČR (dříve ITI) podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených
elektrických technických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů;
Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním
odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 50/1978 Sb.“)
v rozsahu dle § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro pracovníky pro řízení činností prováděných
dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do i nad 1 000 V v objektech třídy A;
Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou
se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich
konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Vyhláška č. 100/1995 Sb.“), přičemž z daného osvědčení musí alespoň vyplývat, že taková
osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrickém zařízení do i nad 1 000 V na dráze
tramvajové dle ust. § 1 odst. 4 písm. a), b), c) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b Vyhlášky č. 100/1995
Sb.;
Platné pověření právnické osoby k provádění technických prohlídek a zkoušek určených
technických zařízení vydané Ministerstvem dopravy v souladu s § 47 odst. 4 zákona
č. 266/1994 Sb., o drahách, znění pozdějších předpisů, v min. rozsahu dle § 1 odst. 4 písm.
a), b), c) vyhlášky č. 100/1995 Sb.;

(vii) Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ust. § 9
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dodavatel musí současně uvést, v jakém vztahu k dodavateli je osoba disponující uvedenou
odbornou způsobilostí. Pokud bude dodavatel prokazovat odbornou způsobilost osobou, která není
zaměstnancem dodavatele, je nutno postupovat v souladu s ustanovením bodu 9.4. této ZD.
Pozn.
➢ Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost,
nemusí dodavatel níže požadované doklady předkládat.

9.3. Technická kvalifikace v rozsahu dle § 79 odst. 2 písm. a), c), d) ZZVZ
9.3.1. Způsob prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ
Zadavatel požaduje předložit Seznam významných dodávek obdobného charakteru poskytnutých
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (pozn.: zadavatel přistoupil ke
stanovení delší doby než 3 roky před zahájením zadávacího řízení v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm.
b) věta za středníkem, resp. také s ust. § 167 odst. 1 ZZVZ).
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Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Seznam významných dodávek, a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor tvoří Přílohu č. 7 této
ZD, kdy zadavatel požaduje vyplnění všech údajů uvedených v Příloze č. 7 této ZD.
Minimální úroveň kvalifikace:
Zadavatel v rámci požadované technické kvalifikace požaduje, aby dodavatel za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení poskytnul minimálně 2 referenční zakázky, jejichž předmětem byla
dodávka nebo výměna technologie zahrnující instalaci a montáž (či související stavební práce)
v rámci stavebního objektu (tj. budovy s obvodovými zdmi a střechou):
− trakčních měníren,
− trakčních napájecích stanic, nebo
− rozvoden,
přičemž hodnota každé z těchto významných dodávek jako celku musela zároveň činit alespoň 20
mil. Kč bez DPH.
Pozn.
➢ Doba 5 let uvedená výše se považuje za splněnou, pokud byly referenční zakázky uvedené
v seznamu významných dodávek v průběhu této doby dokončeny.
➢

Zadavatel dále v souladu s ust. §79 odst. 4) písm. a) ZZVZ stanoví, že v případě zakázky
realizované společně s jinými dodavateli (typicky v konsorciu) bude podíl dodavatele na
plnění referenční zakázky posuzován výlučně ve finančním smyslu, tedy bude bez dalšího
uznána referenční zakázka (v rozsahu dodávek či stavebních prací souvisejících
s vymezeným předmětem referenční zakázky) v hodnotě odpovídající podílu dodavatele na
její realizaci jako celku (typicky podíl na konsorciu) bez zkoumání toho, jaké konkrétní práce
dodavatel na dané referenční zakázce fakticky provedl či jaké dodávky realizoval.

9.3.2. Způsob prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ
Zadavatel požaduje předložit seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří budou zajišťovat kontrolu kvality nebo budou řídit
stavební a montážní práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to ve formě čestného
prohlášení, jehož vzor tvoří Přílohu č. 8 této ZD.
Minimální úroveň kvalifikace:
Zadavatel v rámci požadované technické kvalifikace požaduje, aby dodavatel přeložil seznam osob,
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to na pozici:
− Hlavní stavbyvedoucí,
− Specialista na pozemní stavby,
− Specialista na technologická zařízení staveb,
− Specialista na trakční vedení a silnoproud,
− Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
(osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob je požadováno ve smyslu § 79 odst. 2 písm.
d) ZZVZ – viz níže).
Pozn.
➢ Jednotlivé osoby uvedené v Seznamu techniků se musí na realizaci veřejné zakázky podílet,
a to na příslušné pozici. Změna kterékoliv z těchto osob v průběhu realizace veřejné zakázky
vyžaduje, aby nástupce splňoval všechny požadavky zadavatele na kvalifikaci těchto osob
ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ – viz níže.
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➢ Zadavatel nepovažuje za akceptovatelné, aby jedna osoba vykonávala více výše uvedených
pozic s výjimkou Hlavního stavbyvedoucího, který může zároveň zastávat pozici Specialisty
na pozemní stavby nebo Specialisty na technologická zařízení staveb.

9.3.3. Způsob prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ
Zadavatel požaduje předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným dodávkám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo
stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v seznamu techniků, a to v této formě:
−

je-li požadována u příslušné pozice délka praxe, bude tato praxe uvedena v rámci
předkládaného Seznamu techniků či technických útvarů dle Přílohy č. 8 této ZD,

−

certifikáty a osvědčení (doložení min. kopie), jsou-li požadovány u příslušné pozice,

Minimální úroveň kvalifikace:
Zadavatel v rámci požadované technické kvalifikace požaduje, aby dodavatel předložil osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v Seznamu techniků minimálně v tomto rozsahu:
Pro Hlavního stavbyvedoucího:
i.

osvědčení dle Autorizačního zákona v oboru „Pozemní stavby“ (lze prokázat osvědčením
pro IP00, TP00 nebo SP00) nebo v oboru „Technologická zařízení staveb“ (lze prokázat
osvědčením pro IT00 nebo TT00), a

ii. minimálně 7 let praxe při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího.
Pro Specialistu na pozemní stavby:
i.

osvědčení dle Autorizačního zákona v oboru „Pozemní stavby“ (lze prokázat osvědčením
pro IP00, TP00 nebo SP00), a

ii. minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího.
Pro Specialistu na technologická zařízení staveb:
i.

osvědčení dle Autorizačního zákona v oboru „Technologická zařízení staveb“ (lze prokázat
osvědčením pro IT00 nebo TT00), a

ii. minimálně 5 let praxe na pozici „specialista na technologická zařízení staveb“ či na jiné
obdobné pozici, spočívající v řízení či kontrole stavebních či montážních prací zahrnujících
technologická zařízení staveb.
Pro Specialistu na trakční vedení a silnoproud:
i.

osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním
odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č.
50/1978 Sb. v rozsahu dle § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro pracovníky pro řízení činností
prováděných dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do i nad 1 000
V v objektech třídy A; a

ii. osvědčení o odborné způsobilosti dle Vyhlášky č. 100/1995 Sb., přičemž z daného
osvědčení musí alespoň vyplývat, že taková osoba je pracovníkem pro činnosti na
elektrickém zařízení do i nad 1 000 V na dráze tramvajové dle ust. § 1 odst. 4 písm. a), b),
c) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b Vyhlášky č. 100/1995 Sb.; a
iii. minimálně 5 let praxe na pozici „specialista na trakční vedení a silnoproud“ či na jiné
obdobné pozici, spočívající v řízení či kontrole stavebních či montážních prací zahrnujících
trakční vedení nebo silnoproud.
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Pro Osobu odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
i.

osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ust. § 9
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a

ii. minimálně 5 let praxe v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pozici preventista
rizik či jiné obdobné pozici.
Pozn.
➢ Zadavatel nepovažuje za akceptovatelné, aby jedna osoba vykonávala více výše uvedených
pozic, s výjimkou Hlavního stavbyvedoucího, který může zároveň zastávat pozici Specialisty
na pozemní stavby nebo Specialisty na technologická zařízení staveb.
➢

Vyžaduje-li se praxe na pozici stavbyvedoucího po určitou dobu nebo zkušenost s realizací
zakázky na pozici stavbyvedoucího, míní se tím praxe nebo zkušenost ve smyslu ust. § 134
odst. 2 zákona č. 183/2006. Sb. (stavební zákon), tedy praxe stavbyvedoucího získaná
s příslušným osvědčením dle Autorizačního zákona.

9.3.4. Způsob prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ
K prokázání splnění technické kvalifikace dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil popis
opatření přijatých dodavatelem k zajištění kvality poskytovaného plnění.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
K prokázání splnění tohoto požadavku zadavatel požaduje doložit:
(i)

doklad o certifikaci systému managementu kvality EN ISO 9001 min. pro činnosti
odpovídající předmětu této veřejné zakázky;

(ii) doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
OHSAS 18001, případně ISO 45001 (min. pro činnosti odpovídající předmětu této veřejné
zakázky), jenž jsou zavedeny a používány v organizaci dodavatele, nebo certifikátu
rovnocenného vydaného v členském státě Evropské unie, certifikát musí být vydán
akreditovanou osobou.
9.3.5. Způsob prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ
Zadavatel požaduje předložit doklad prokazující zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska
ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního
prostředí (EMAS)/certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle norem řady ISO 14001
v oboru předmětu plnění veřejné zakázky nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státě
Evropské unie, certifikát musí být vydán akreditovanou osobou.
9.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob ve smyslu § 83 ZZVZ.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem v této ZD prostřednictvím jiných osob, a to
postupem podle § 83 ZZVZ. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek (v souladu s požadavky § 83 odst. 2 ZVZZ) jiné osoby k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
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oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Pozn. Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše 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 a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se
k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

9.5. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ.
Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně
ve smyslu § 82 ZZVZ, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen
samostatně prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v
plném rozsahu. Zbytek požadavků na kvalifikaci dle této ZD prokazují dodavatelé společně.
9.6. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení ve smyslu § 88 ZZVZ.
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. 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.
9.7. Forma dokladů prokazujících splnění kvalifikace, doložení dokladů před uzavřením Smlouvy.
Veškeré doklady o kvalifikaci (včetně dokladů dle ust. § 83 odst. 1 písm. a), b) ZZVZ) předkládají
dodavatelé v prostých kopiích a nemohou je nahradit čestným prohlášením. Dodavatel však může
vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 ZZVZ.
Zadavatel odešle vybranému dodavateli před uzavřením Smlouvy výzvu k předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy.
9.8. Předložení a jazyk dokladů.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
9.9. Prokázání kvalifikace alternativními doklady.
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle
§ 77 ZZVZ (v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují
splnění kritérií profesní způsobilosti) předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle
§ 228 ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 233 a násl. ZZVZ.
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Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

10. PODDODAVATELÉ
10.1. Seznam poddodavatelů.
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou mu známi
a uvést, jakým způsobem se bude každý z poddodavatelů podílet na plnění veřejné zakázky.
Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž může využít vzor seznamu poddodavatelů (Příloha č. 5
ZD), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit – zadavatel vyžaduje předložení všech informací uvedených ve vzoru
seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 5 ZD.
Pokud dodavatel prostřednictvím daného poddodavatele prokazuje splnění kvalifikace, je povinen
postupovat v souladu s § 83 ZZVZ (viz bod 9.4. ZD) a rovněž tohoto poddodavatele uvést v seznamu
poddodavatelů.
10.2. Omezení využití poddodavatele dle § 105 odst. 2 ZZVZ.
Neuplatní se.
10.2 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 ZZVZ.
Neuplatní se.

11.

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, popř. související
dokumenty, uveřejní nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.
Dodavatelé jsou oprávněni v souladu s § 98 odst. 3 a násl. ZZVZ o vysvětlení zadávací dokumentace
požádat. Písemná žádost musí být podána výlučně elektronicky (např. prostřednictvím systému
JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/), a to tak, aby byla doručena alespoň 3 pracovní
dny před uplynutí lhůty dle předchozího odstavce.
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez
identifikace dodavatele ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele, případně v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.
11.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace.
Zadavatel je v souladu s § 99 ZZVZ oprávněn doplnit či změnit zadávací podmínky obsažené v ZD, a
to před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna stejným způsobem, jako zadávací
podmínky, které byly změněny nebo doplněny.

12. JISTOTA
12.1. Výše a forma poskytnutí jistoty.
Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro
podání nabídek jistotu ve výši 750.000,- Kč (jedná se o méně než 2 % předpokládané hodnoty).
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Jistotu může účastník zadávacího řízení poskytnout formou (i) složení peněžní částky na účet
zadavatele, (ii) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo (iii) pojištění záruky ve prospěch
zadavatele.
Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, který neprokáže složení
požadované jistoty nebo nezajistí jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Složení peněžní částky na účet zadavatele (v souladu s § 41 odst. 3 písm. a) ZZVZ)
Jistotu může účastník zadávacího řízení poskytnout formou složení peněžní částky na bankovní účet
zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), a to:
− číslo účtu: 2105677586/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: CZ4627000000002105677586, BIC: BACXCZPP
− variabilní symbol: IČ účastníka zadávacího řízení,
− do poznámky účastník zadávacího řízení uvede: „Veřejná zakázka - Rekonstrukce trakční
měnírny Sad B. Němcové XXVI“
Účastník zadávacího řízení sdělí ve své nabídce údaje o provedené platbě zadavateli formou složení
peněžní částky na účet zadavatele.
Účastník zadávacího řízení doloží ve své nabídce prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení, ve kterém uvede číslo účtu a název banky pro vrácení
peněžní jistoty.
Bankovní záruka ve prospěch zadavatele (v souladu s § 41 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Jistotu může účastník zadávacího řízení poskytnout formou bankovní záruky ve prospěch
zadavatele, tzn. originálu listiny vystavené bankou, znějící na částku požadovanou zadavatelem (ve
smyslu ustanovení § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
Bankovní záruka musí být předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Platnost bankovní záruky musí být účastníkem zadávacího řízení zajištěna po celou dobu trvání
zadávací lhůty v souladu s § 41 odst. 5 ZZVZ, tj. lhůty stanovené v bodu 16. této ZD.
Zadavatel upozorňuje, že doklad o poskytnutí bankovní záruky musí být již v rámci nabídky
předložen v elektronické podobě jako originál (tj. jako originální soubor poskytnutý bankou
včetně elektronických podpisů).
Pojištění záruky ve prospěch zadavatele (v souladu s § 41 odst. 3 písm. c) ZZVZ)
Jistotu může účastník zadávacího řízení poskytnout formou pojištění záruky ve prospěch
zadavatele (ve smyslu ustanovení § 2868 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění).
Pojištění záruky musí být předloženo zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za
předpokladu, že příslušná pojišťovna pro plnění z pojištění záruky požaduje originál písemného
prohlášení, poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením pojišťovnou elektronicky
podepsaného písemného prohlášení. Platnost pojištění záruky musí být účastníkem zadávacího
řízení zajištěna po celou dobu trvání zadávací lhůty v souladu s § 41 odst. 5 ZZVZ, tj. lhůty stanovené
v bodu 16. této ZD.
Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je účastník zadávacího řízení a oprávněnou
osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné
prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.
12.2. Výkon práva z poskytnuté jistoty.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud
účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle
§ 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.
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12.3. Vrácení jistoty.
V případě, že zadavatel nevykoná právo z poskytnuté peněžní jistoty, peněžní jistotu vrátí
v souladu s § 41 odst. 6 ZZVZ.

13.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

13.1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu v rámci své nabídky částkou v Kč, a to v členění
cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Pozn.: jedná-li se o případ přenesené daňové povinnosti,
DPH ani cena s DPH se neuvádí.
13.2. Nabídková cena bude v souladu s požadavkem elektronické komunikace do systému vložena
formou
strukturovaných
dat
v komunikačním
rozhraní
systému
JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com/cs/). Konkrétně, dodavatel vyplní elektronický formulář ve sloupci
„Cena bez DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit
DPH“ uvede hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Tato cena bez DPH uvedená ve sloupci „Kritérium
hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek. Dodavatel rovněž vyplní nabídkovou
cenu bez DPH do čl. VI odst. 6.1 závazného návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 ZD).
13.3. Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, tj. musí v ní být zahrnuty veškeré
náklady dodavatele s realizací veřejné zakázky – v podrobnostech viz návrh Smlouvy.

14.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

14.1. Variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení v souladu s § 102 ZZVZ.
14.2. Omezení pro dodavatele podílet se na jiných nabídkách.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
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.
14.3. Společná účast dodavatelů.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést elektronickou
adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to,
že ji zadavatel odeslal všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podali společnou nabídku.
Zadavatel požaduje, aby v případě podání společné nabídky nesli všichni dodavatelé odpovědnost
za plnění zakázky společně a nerozdílně. Splnění této skutečnosti bude doloženo smlouvou mezi
dodavateli.
14.4. Požadavky na jazyk a čitelnost.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Nabídka účastníka zadávacího řízení nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
14.5. Zmocnění.
V případě, že nabídku bude za dodavatele podávat osoba, která není ze zákona ověřitelným
způsobem zmocněna k jednání za dodavatele (typicky jiná osoba než statutární orgán), předloží
dodavatel příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.
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14.6. Požadovaný obsah nabídky (zadavatel důrazně doporučuje, aby dodavatelé dodrželi níže
uvedenou strukturu).
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla obsahovala následující dokumenty:
− Krycí list nabídky (vzor viz Příloha č. 4 ZD),
− Plná moc, pokud nabídku podává zmocněná osoba (dle bodu 14.5. této ZD),
− Smlouva mezi dodavateli, v případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn společně
několika dodavateli (dle bodu 14.3. této ZD)
− Doklady o poskytnutí jistoty (je-li požadována dle bodu 12. této ZD),
− Doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (viz bod 9. této ZD),
− Seznam poddodavatelů (viz Příloha č. 5 ZD),
− Smlouva o dílo (dle závazného návrhu podle Přílohy č. 3 ZD), doplněná o chybějící údaje,
včetně následujících příloh:
a) Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(tedy oceněný Výkaz výměr dle Přílohy č. 2 ZD),
b) Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby – zadavatel nepředepisuje vzor pro
harmonogram výstavby, ale požaduje:
-

aby jej dodavatelé ve svých nabídkách zpracovali v členění na dny a jednotlivé
stavební objekty (SO), resp. provozní soubory (PS),

-

aby obsahoval jednoznačné vymezení plánovaných krátkodobých výluk
tramvajového provozu v detailu hodin v rámci jednotlivých dnů (s přesnou
lokalizací v rámci celkové Doby realizace montážních prací); zadavatel zároveň
závazně předepisuje, že tyto krátkodobé výluky:
(i)

nesmí ve svém kumulovaném souhrnu přesáhnout 120 hodin,

(ii) mohou být navrženy pouze v době od 23:00 hod. do 05:00 hod. v pracovní dny
a v době od pátku 23:00 hod. do pondělí 05:00 hod. (pozn.: zadavatel
preferuje, aby výluky byly dodavatelem realizovány spíše nepřetržitě v době
od pátku 23:00 hod. do pondělí 05:00 hod., tj. jako výluky ve „víkendovém“
provozu – tato preference nicméně nemá vliv na splnění zadávacích podmínek
či na hodnocení nabídek)
(iii) nesmí být rozloženy do období delšího než 90 dnů v rámci celkové
dodavatelem nabídnuté Doby realizace montážních prací.
(Harmonogram výstavby nemusí stanovovat konkrétní datum Zahájení montážních
prací – tyto budou vždy určeny postupem dle bodu 5.1 této ZD),
c) Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP (viz Příloha č. 10 ZD) – dodavatel
dokument nebude upravovat,
d) Příloha č. 4 - Vymezení obchodního tajemství (viz Příloha č. 11 ZD) - zadavatel podléhá
režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a režimu zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel chce některé informace ze
Smlouvy včetně příloh chránit jako své obchodní tajemství, je povinen tyto informace
konkrétně uvést do této přílohy Smlouvy a uvést důvody, pro které mají být za
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obchodní tajemství považovány, může se však jednat jen o informace technického
charakteru. Nabídkové ceny nemohou být předmětem obchodního tajemství.
O finální podobě této přílohy musí panovat mezi stranami shoda, v opačném případě
se tato příloha nestane součástí uzavřené Smlouvy. Dodavatel do této přílohy pouze
doplní požadované údaje a doloží přílohu jako součást své nabídky.
Pozn.: Příloha č. 5 Smlouvy (seznam techniků) tvoří součást dokumentace k prokázání
kvalifikace a bude ke Smlouvě připojena před jejím podpisem s vybraným dodavatelem.
14.7. Vymezení některých pravidel pro předkládání dokumentů nebo dokladů.
Pokud je požadováno elektronické předložení originálu nebo ověřené kopie dokumentu nebo
dokladu, rozumí se tím (není-li výslovně uvedeno jinak) buď:

15.

a)

předložení dokumentu nebo dokladu v elektronické podobě podepsaného jeho původcem
prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (toto je
považováno za originál), nebo

b)

předložení dokumentu nebo dokladu v elektronické podobě, který vznikl autorizovanou
konverzí originálu dokumentu nebo dokladu z listinné podoby (toto je považováno za
ověřenou kopii).

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

15.1. Způsob podání nabídek.
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje, tj. systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/cs/). Nabídka musí být
předložena v požadovaném rozsahu, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky
a dalšími pokyny uvedenými v ZD.
15.2. Lhůta pro podání nabídek.
Nabídky lze podávat nejpozději do 22.3.2021 do 10:00 hodin.
15.3. Otevírání nabídek.
Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno
elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti
účastníků zadávacího řízení.
15.4. Následky nedodržení způsobu podání a lhůty pro podání nabídek.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní v souladu
s § 28 odst. 2 ZZVZ nepřihlíží.

16.

ZADÁVACÍ LHŮTA

16.1. Délka zadávací lhůty.
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí
ze zadávacího řízení odstoupit, v délce 6 měsíců.
16.2. Některé aspekty týkající se běhu zadávací lhůty.
Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu,
ve které zadavatel nesmí uzavřít Smlouvu podle § 246 ZZVZ.
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17.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

17.1. Kritéria hodnocení.
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.
17.2. Metoda vyhodnocení nabídek.
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle níže uvedených kritérií, s váhou určenou
v procentním vyjádření:

Číslo
kritéria

Váha
kritéria

Název kritéria

1.

Nabídková cena v Kč bez DPH

85 %

2.

Doba realizace montážních prací v kalendářních dnech

5%

3.

Celková délka výluky tramvajového provozu v hodinách

10 %

17.3. Popis hodnotících kritérií a vztah mezi nimi.
Hodnotící kritérium č. 1 - Nabídková cena v Kč bez DPH:
Hodnocena bude nabídková cena za celkové plnění v Kč bez DPH.
Nabídková cena musí být předložena a zpracována způsobem v souladu s bodem 7.1., resp. 13 této
ZD, tj. doplněna do příslušné části závazného návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a do příslušné části
v systému JOSEPHINE.
Způsob hodnocení kritéria č. 1:

K1 = 100 x

nejnižší nabídnutá nabídková cena
bez DPH
cena bez DPH nabídnutá
dodavatelem

x 0,85

Hodnotící kritérium č. 2 - Doba realizace montážních prací v kalendářních dnech:
Hodnocena bude doba realizace montážních prací, která bude dodavatelem nabídnuta v souladu
s bodem 7.1. ZD.
Dodavatel nabídnutou dobu realizace montážních prací v kalendářních dnech předloží tak, že ji
doplní do příslušné části závazného návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a do příslušné části v systému
JOSEPHINE.
Způsob hodnocení kritéria č. 2:

K2 = 100 x

nejkratší nabídnutá Doba realizace
montážních prací
Doba realizace montážních prací
nabídnutá dodavatelem

x 0,05

Hodnotící kritérium č. 3 - Celková délka výluky tramvajového provozu v hodinách
Hodnocena bude celková délka výluky tramvajového provozu v hodinách, která bude dodavatelem
nabídnuta v souladu s bodem 7.1. ZD.
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Dodavatel nabídnutou celkovou délku výluky tramvajového provozu předloží tak, že ji doplní do
příslušné části závazného návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a do příslušné části v systému
JOSEPHINE.
Způsob hodnocení kritéria č. 3:

K3 = 100 x

nejkratší nabídnutá délka celkové
výluky tramvajového provozu
délka celkové výluky tramvajového
provozu nabídnutá dodavatelem

x 0,10

Předmětem celkového hodnocení nabídky je součet bodů dílčích hodnotících kritérií č. 1, č. 2 a č.
3. Vítěznou se stane nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Pokud by o prvenství nebylo možno
takto rozhodnout, tj. pokud by nejvyššího počtu bodů dosáhly dvě a více nabídek, zvítězí nabídka
s nižší nabídkovou cenou. Pokud by ani takto o vítězi nebylo možno rozhodnout, zvítězí nabídka
obsahující nejkratší celkovou dobu krátkodobých výluk drážní dopravy. V případě, že ani takto
nebude o vítězné nabídce rozhodnuto, rozhodne los.

18. MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
18.1. Obecné ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně.
Před odesláním oznámení o výběru o dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného
dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s
ustanovením § 113 ZZVZ.
18.2. Stanovení ceny/nákladů, které bude zadavatel považovat za mimořádné nízké, resp. stanovení
způsobu určení mimořádně nízké nabídkové ceny.
Nestanoví se.

19. VÝBĚR DODAVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY
19.1. Výběr dodavatele a povinnosti před podpisem Smlouvy.
Podrobnosti o výběru dodavatele a jeho oznámení stanoví § 122 a § 123 ZZVZ.
Od vybraného dodavatele bude zadavatel požadovat před uzavřením Smlouvy předložení
následujícího:
−

originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci dodavatele, pokud je již nebude mít
zadavatel k dispozici (v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ),
− doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření Smlouvy, pokud si je
zadavatel vyhradil dle § 104 ZZVZ,
− je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, údajů o skutečném majiteli podle § 122 odst.
5 ZZVZ, nebude-li možné tyto údaje zjistit postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ.
19.2. Uzavření Smlouvy.
Uzavření Smlouvy proběhne v souladu s § 124 a 125 ZZVZ.

20.

OSTATNÍ INFORMACE

20.1 Výhrady zadavatele.
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků zadávacího řízení.
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Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů
podle § 127 ZZVZ.

21. PŘÍLOHY
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Příloha č. 7:
Příloha č. 8:
Příloha č. 9:
Příloha č. 10:
Příloha č. 11:

PD
Výkaz výměr (k ocenění)
Smlouva o dílo
Vzor krycího listu nabídky
Vzor seznamu poddodavatelů
Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti
Vzor seznamu významných stavebních prací/dodávek/služeb
Vzor seznamu techniků (technických útvarů) (příloha č. 5 Smlouvy)
Požadavky na elektronickou komunikaci
Základní požadavky k zajištění BOZP (příloha č. 3 Smlouvy)
Vymezení obchodního tajemství (příloha č. 4 Smlouvy)

V Ostravě dne 20.2.2021
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Veřejná zakázka: „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“

21

