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Výzva k podání nabídek a prokázání splnění
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zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Opravy zpevněných ploch v areálu
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Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný
krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel
je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.
Veškeré komunikace mezi zadavatelem a účastníkem budou probíhat výhradně elektronickými
prostředky, a to prostřednictvím systému JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Veškeré
informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Požadavky na elektronickou
komunikaci.
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1. Vymezení předmětu veřejných zakázek
1.1.

Základní vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravách stávajících
zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, které slouží jako obslužné a
manipulační pro přístup ke stávajícím objektům.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Stavební práce
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Stavební úpravy pro komunikace
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Dláždění a asfaltování

kód: 45000000-7
kód: 45233000-9
kód: 45233100-0
kód: 45233160-8
kód: 45233222-1

Součástí této veřejné zakázky jsou 4 samostatné projekty blíže specifikovány níže. Nejedná
se o veřejnou zakázku rozdělenou na části. Zadavatel požaduje realizovat plnění jedním
vybraným dodavatelem. Důvodem je úspora ekonomických nákladů spočívající zejména v
zajištění pouze jednoho zařízení staveniště, jednoho technického dozoru investora, jednoho
koordinátora BOZP a dále též v koordinaci stavebních prací pouze s jedním dodavatelem.
Názvy projektů jsou:
1.

Oprava zpevněné plochy Patologie

Plocha 1 je situována u objektu Patologie a slouží pro přístup, příjezd a zásobování objektu a
částečně jako odstavné plochy pro zaměstnance. Stávající plocha byla provedena v době
výstavby nemocnice v období r. 1980 a je provedena z monolitického betonového povrchu.
Povrch je popraskaný, sklony a podélné i příčné profily neodpovídají potřebným přechodovým
a nájezdovým úhlům pro dnešní vozy. Stávající povrch bude částečně vybourán, zejména v
částech největších poruch a také v plochách s nevyhovujícími sklony a výškami k navazujícím
komunikacím, vstupům do objektu a přilehlým zeleným plochám. Část betonových ploch
zůstane zachována jako podklad pro nový povrch ze zámkové dlažby.
Komunikace bude doplněna o nové odvodnění stávajících ploch liniovým žlabem a
prodloužení napojení na dešťovou kanalizaci do stávajícího místa připojení. Součástí prací
bude i oprava betonové šachty.
Smíšený provoz chodců a automobilů v areálu nemocnice včetně dopravní obsluhy bude
zajištěn po celou dobu výstavby. Na základě předaných podkladů je řešena tato dílčí část bez
nezbytné koordinace přerušení provozu po obslužné komunikaci směrem k objektu patologie.
2.

Oprava zpevněných ploch Hospodářského dvoru

Hospodářský dvůr je situován ve východní části areálu, dvůr je obklopen Provozní budovou a
objektem bývalé kotelny. Zpevněná plocha slouží pro příjezd a přístup pro sanity ZZS LK,
likvidaci odpadů nemocnice, vozidel správy a údržby nemocnice, přístupu a příjezdu
k provozní části nemocnice a částečně i zásobování nemocnice. Stávající plocha byla
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provedena v době výstavby nemocnice v období r. 1980 a je provedena z větší části z litého
asfaltu na betonovou podkladní vrstvu, částečně z balené živice. Povrch je popraskaný, sklony
a podélné i příčné profily neodpovídají potřebným přechodovým a nájezdovým úhlům pro
dnešní vozy a neumožňují kvalitní odvodnění ploch. Stávající povrch bude částečně vybourán,
zejména v částech největších poruch a také v plochách s nevyhovujícími sklony a výškami k
navazujícím komunikacím, vstupům do objektu a přilehlým zeleným plochám. Část betonových
ploch zůstane zachována jako podklad pro nový povrch ze zámkové dlažby.
Zpevněná pojízdná plocha dvorní části bude provedena z betonové zámkové dlažby tl. 100
mm, plochy chodníků budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 40 mm na podklad
částečně ze stávajícího betonu s ložnou vrstvou a částečně na přerovnaný vybouraný podklad
výškově vyrovnaný stěrkovou vrstvou.
Po dobu stavebních prací bude nutné zajistit provoz sanit a částečně i provoz odpadového
hospodářství.
3.

Oprava zpevněných plocha Stravovací

Zpevněná plocha u Stravovacího provozu slouží zejména pro zásobování provozu kuchyně
prostřednictvím zásobovací rampy, součástí plochy je i přístup k rampě Provozního objektu.
Stávající plocha je z asfaltových povrchů, částečně standardní souvrství asfaltové balené
směsi, částečně z litých asfaltů na betonový podkladní beton. Stávající povrch je popraskaný,
zvlněný s problematickým odvodem dešťových vod do uličních vpustí. Stávající povrchy budou
vybourány, podkladní vrstvy budou částečně odtěženy a vyrovnání do řádných spádových
vrstev a bude proveden nový povrch z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm. Součástí prací
bude i výšková úprava a doplnění uličních vpustí s napojením na stávající dešťovou kanalizaci
v nejbližším místě.
Součástí stavby jsou i přípravné práce pro instalaci vjezdové závory, která bude umístěna z
důvodu potřebných nájezdových a výjezdových oblouků pouze jednostranně. Ovládání závory
pro vjezd bude z vnitřních prostor Kuchyně na základě vyvolání a komunikace pomocí
interkomu, výjezd bude umožněn pomocí odporové smyčky uložené do příjezdové
komunikace před vlastní závorou.
Postup prací bude nutné řešit po částech se zajištěním přístupu k zásobovací rampě pro
vozidla zásobování, provoz kuchyně nesmí být po celou dobu stavebních prací přerušen a
významně omezen. Provoz veřejnosti a RZS nebude touto stavbou dotčen a omezen.
4.

Oprava zpevněných ploch Urgentní příjem

Zpevněná plocha u Urgentního příjmu slouží zejména pro příjezd sanitních vozů k Urgentnímu
příjmu, částečně k zásobování a přístupu veřejnosti do Bistra.
Stávající plocha je z asfaltového povrchu z asfaltové balené směsi. Stávající povrch je
popraskaný, zvlněný s problematickým odvodem dešťových vod do uličních vpustí. Stávající
povrchy budou vybourány, podkladní vrstvy budou částečně odtěženy a vyrovnány do řádných
spádových vrstev a bude proveden nový povrch z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm.
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Součástí prací bude i výšková úprava a doplnění uličních vpustí s napojením na stávající
dešťovou kanalizaci v nejbližším místě.
Postup prací bude nutné řešit po částech se zajištěním přístupu do Urgentního příjmu pro
vozidla RZS, provoz Urgentního příjmu nesmí být po celou dobu stavebních prací přerušen a
významně omezen. Vstup do Bistra bude omezen pro veřejnost i zásobování.
1.2.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v Projektové dokumentaci (dále jen PD) pro
výběr zhotovitele zpracované v červenci 2021 společností STORING spol. s.r.o., adresa
zhotovitele Žitavská 727/16, 460 07 Liberec, IČ: 25410482, pod zakázkovým číslem 2120,
která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
1.3.

Kvalitativní parametry

1.3.1. Dílo musí splňovat podmínky DVZ, musí být provedeno v souladu s příslušnými
českými, případně evropskými technickými platnými normami (ČSN EN, případně ČSN
EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací
danými charakterem a rozsahem zakázky.
1.3.2. Vybraný dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
1.3.3. Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí
mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací dokumentaci a jejich přílohách požadováno
jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během
realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
1.3.4. Vybraný dodavatel je povinen při provádění předmětu veřejné zakázky dodržet rovněž
všechny podmínky stanovené příslušnými orgány státní a veřejné správy a příslušnými
právními předpisy tak, jak jsou popsány v DVZ. Jedná se zejména o opatření z hlediska
ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti práce, likvidace odpadů, dopravní
opatření apod.
1.3.5. Vybraný dodavatel musí v rámci plnění předmětu zakázky koordinovat postup
prací tak, aby byl zohledněn pohyb návštěvníků nemocnice a její běžný provoz.

2. Zadávací podmínky
2.1.

Informace k zadávací dokumentaci

Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213 ZZVZ
prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE.
Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp. elektronického
podávání nabídek mezi zadavatelem a účastníky.
Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Požadavky na
elektronickou komunikaci.
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Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
2.2.

Hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 5.877.195, - Kč bez DPH.
Zadavatel si dále vyhrazuje, že celková nabídková cena za předmět VZ nesmí překročit
předpokládanou hodnotu VZ. Pokud celková nabídková cena bude vyšší než stanovený
limit, znamená to nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
2.3.

Doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je areál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., nacházející se na
adrese Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa.
Podpis kupní smlouvy: po ukončení výběrového řízení, předpoklad je září 2021.
Předání staveniště a zahájení prací: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení díla: maximálně 12 týdnů od předání staveniště zhotoviteli
Do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy. zpracuje vybraný dodavatel v součinnosti se
zadavatelem časový harmonogram průběhu stavby (není součástí nabídky), který se po jeho
odsouhlasení zadavatelem stane přílohou smlouvy o dílo a bude pro provádění díla závazný.
2.4.

Prohlídka místa plnění

Organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná, místo je veřejně přístupné. V případě zájmu
je možné sjednat prohlídku individuálně. Kontaktní osobou ve věci prohlídky místa plnění je
Pavel Volšík – projektový manažer, tel.: 735 149 191.
Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v
ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti.
2.5.

Zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku,
musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, včetně
dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a
ostatních poplatků a bude uvedena v české měně.
Výše nabídkové ceny se může změnit pouze v případě legislativních změn sazby DPH.
V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude nabídková cena do systému vložena
formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE
(http://josephine.proebiz.com). Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou
určenou pro hodnocení nabídek. Cenová nabídka musí být identická s cenou uvedenou v
návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na splnění poptávky
a musí být garantována po celou dobu realizace.
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Formulář pro zpracování nabídkové ceny, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 3 těchto ZP, bude
obsahovat identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář.
Zadavatel požaduje nacenit všechny položky přílohy č.3! Pokud tak uchazeč neučiní, bude
nabídka s takovými položkovými rozpočty brána jako neúplná, a jako taková bude vyřazena z
dalšího hodnocení. Při zpracování položkových rozpočtů je nutno zachovat členění
jednotlivých položek dle výkazů výměr. V těchto výkazech nesmí být provedena žádná změna,
vyjma doplnění jednotkových cen. Položkové rozpočty budou přílohou smlouvy o dílo.
Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění předmětu zakázky dle položkového rozpočtu.
Jakékoliv zásahy účastníků do struktury a věcného či množstevního vymezení položek
v položkovém rozpočtu jsou bez případného předchozího pokynu zadavatele nepřípustné.

3.

Doklady k prokázání kvalifikace

3.1.

Základní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle
§ 74 ZZVZ. Základní způsobilost může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz
příloha č. 1 těchto ZP)
3.2.

Profesní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat profesní způsobilosti
§ 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

v rozsahu

a

souladu

dle

• Výpis obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;
• dokladu, ze kterého vyplývá, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu pokrývajícím
min. následující živnost: provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
3.3.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ
v následujícím rozsahu:
Dodavatel předloží seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem
v posledních 5 letech. Za významnou dodávku se považuje dodávka obdobného charakteru
dle předmětu této zakázky.
V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah – finanční objem, doba
plnění a název a kontakt na objednatele.
•

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem
(seznamem), že v posledních pěti letech před zahájením zadávacího řízení realizoval
alespoň 2 obdobné zakázky, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce
chodníků z betonové dlažby, stezek pro pěší nebo pro cyklisty z betonové dlažby,
nebo komunikací z betonové dlažby. Výše rozpočtových nákladů na každou z těchto
staveb byla minimálně 1.800.000,- Kč bez DPH.

Z toho musí být:
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•
3.4.

nejméně 1 stavební práce zaměřená na výstavbu nebo rekonstrukci chodníku, stezky
pro pěší nebo pro cyklisty, nebo komunikace o ploše betonové dlažby min. 600 m2.

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace

3.4.1.

Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti
a kritérií kvalifikace mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.

3.4.2.

Dodavatel může nahradit v nabídce požadované doklady čestným prohlášením.
Zadavatel má právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení (po podání nabídek do doby
uzavření smlouvy) požadovat předložení kopií, originálů nebo ověřených kopií dokladů
prokazující splnění kvalifikace, účastník je pak povinen takové doklady v požadované
lhůtě předložit.

3.4.3.

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne
starším než 3 měsíce. Tento seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace
v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst.
4 ZZVZ.

3.4.4.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.

3.4.5.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném
v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz
musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

3.4.6.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku, nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.

3.4.7.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.

3.4.8.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách 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 vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

3.4.9.

V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník
výběrového řízení), zadavatel požaduje, aby v nabídce byla předložena smlouva
uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti
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jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky. Taková
smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní
účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité
části, a kterou konkrétní část plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky
poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude
odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně
z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat,
přičemž rozsah plnění jednotlivých osob musí být zřejmý i v případě, že osoby společně
podávající nabídku ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost ze splnění závazků
vyplývajících se smlouvy na veřejnou zakázku.
3.4.10. Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem
podávají společnou nabídku, musí každá z nich prokázat splnění základní způsobilosti
a profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
samostatně. Kritéria technické kvalifikace musí prokázat každý z dodavatelů v rozsahu
odpovídajícím jeho faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné
zakázky.
3.4.11. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového
řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen nejpozději do 5
pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny
nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že
dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí z výběrového
řízení.
3.4.12. Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti ve výběrovém řízení
vyloučen.

4.

Poddodavatelé

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy o
dílo předložil seznam významných poddodavatelů, zpracovaný ve struktuře dle přílohy č. 6
těchto ZP.
Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých hodlá dodavatel plnit určitou
část předmětu veřejné zakázky včetně těch, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje
nějakou část kvalifikace. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:
-

dodávky stavebních materiálů ani výrobků,
služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky,
jako jsou např. úklidové služby, ostraha,
pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším než je 25 %
z finančního objemu veřejné zakázky.
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U poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje účastník zadávacího řízení určitou část
kvalifikace, musí účastník zadávacího řízení do nabídky předložit doklady dle bodu 3.4.11
předchozího článku těchto ZP.
Seznam významných poddodavatelů se stane přílohou stavebního deníku. Změna
významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení
zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být provedena předložením nového
seznamu nebo zápisem do stavebního deníku. Změna poddodavatele, prostřednictvím
kterého byla prokázána některá část kvalifikace, je možná pouze po písemném odsouhlasení
zadavatelem a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části
kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

5.

Způsob hodnocení nabídek

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou zpracovány v souladu s touto výzvou,
budou posouzeny a hodnoceny.
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené v komunikačním rozhraní systému
JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“
bude cenou určenou pro hodnocení nabídek. Návrh smlouvy o dílo tak bude obsahovat
identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář, v případě neshody však bude mít
přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři.

6.

Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Nabídka musí být v plném rozsahu
zpracována v elektronické podobě.
Nabídku dodavatel předloží v českém nebo slovenském jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl a
všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE
(http://josephine.proebiz.com) a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka
formou příloh, které musí být opatřeny razítkem a podpisem uchazeče. Přílohy budou
předloženy v tomto jednotném členění:
A. Doklady k prokázání kvalifikace
B. Návrh smlouvy o dílo doplněný o požadované údaje. (dle přílohy č. 4 – Návrh smlouvy
o dílo)
C. Vyplněné položkové rozpočet pro kalkulaci nabídkové ceny (dle přílohy č. 3 –
soupis prací).
D. Ostatní přílohy
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Každý dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy a položkový rozpočet
v elektronické podobě ve formátu .docx a .xlsx.
Uchazeč, který v předmětném zadávacím řízení podá nabídku, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
z účasti na zadávacím řízení uchazeče, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými uchazeči, nebo poslal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
uchazeč prokazuje kvalifikaci v tomtéž řízení.

7.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 těchto ZD.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn o údaje nezbytné pro vznik smlouvy
(veškeré údaje podbarvené šedě nebo označené *) a podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob
jednání.
Smluvní ustanovení obsažené v závazném návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 4 těchto
ZP, nesmí účastník zadávacího řízení podstatným způsobem měnit ani doplňovat (ve smyslu
§ 222 odst. 3 ZZVZ) mimo části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude
bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník může být ze zadávacího řízení
vyloučen.
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má dodavatel
možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.
Předložením požadovaného návrhu smlouvy v nabídce účastník deklaruje svůj souhlas s jejím
obsahem a závazek, že v případě úspěchu v zadávacím řízení smlouvy v předloženém znění
uzavře.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo (vyjma ceny
dodávky).

8.

Termín a místo podání nabídek

Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 211, odst.
3 ZZVZ prostřednictvím portálu JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com).
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22. 9. 2021 v 10:00:00 hod.

9.
➢
➢

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou zakázku kdykoliv a bez udání důvodu zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat
podmínky uvedené v této výzvě.
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o vysvětlení nabídky nebo případně
doplnění nabídky.
Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se
zadavatelem.
Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje
právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí
v předmětné zakázce.
Nabídka může být předložena pouze v českém nebo slovenském jazyce.
Doklady prokazující kvalifikaci musí být předloženy v českém nebo slovenském jazyce.
Doklady vyhotovené v jiném jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do
jazyka českého nebo slovenského.
Uvedená nabídkové cena uchazeče v nabídce je maximálně nejvýše přípustná.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, nejdéle však 3
kalendářní dny před koncem lhůty pro podání nabídek, změnit, doplnit nebo vysvětlit
zadávací podmínky.
Uchazeč po prostudování zadávacích podmínek prověří podklady a pokyny zadavatele
a v případě nejasností či dotazů na zadavatele vznese žádost o poskytnutí dodatečné
informace.
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecné závaznými
právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné
zakázky.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a
současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel
všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými
dodavateli vyřadí.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10. Závěrečná ujednání
➢

➢

➢

Veřejná zakázka není vypsána v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Je
však v souladu s §6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném
znění.
Zadavatel upozorňuje, že je subjektem povinným ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
Podáním nabídky uchazeč přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky
včetně případných změn nebo doplnění učiněných před uplynutím lhůty pro podání
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➢

nabídek. Zadavatel předpokládá, že uchazeč se s těmito podmínkami seznámil a
v plném rozsahu jim porozuměl.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uváděné uchazečem v nabídce.

Přílohy výzvy:
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci
Příloha č. 6 – Vzor seznamu významných poddodavatelů
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Marek
Datum: 2021.09.09
Marek
11:13:19 +02'00'

Za zadavatele:

…………………………………
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva
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