ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
dle ust. § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Výstavba šaten ve sportovním areálu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo / místo podnikání / místo
trvalého pobytu (příp. doručovací
adresa):
IČ:
Osoba zastupující zadavatele:

Obec Horní Bludovice
Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice

00296686
Ing. Petra Ficková, starostka obce

Dotčený dodavatel:
ERVO stavby, spol. s r.o.
Budovatelů 771/1
Havířov – Prostřední Suchá, 735 64
IČO: 25876333

VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Zadavatel na základě posouzení Vaší nabídky hodnotící komisí a na základě rozhodnutí
podle ustanovení § 48 odst. 2, písmena a) zákona Vás informuje o tom, že Vás jako
dodavatele zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky vylučuje z další účasti
v zadávacím řízení pod názvem „Výstavba šaten ve sportovním areálu“.

ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ
Pověřená osoba zadavatele Vás dne 30. 5. 2022 požádala o písemné objasnění údajů z nabídky
podané ve výše uvedené veřejné zakázce a to dle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon nebo ZZVZ“), viz. citace níže.
Hodnotící komise ve Vaší nabídce pro veřejnou zakázku – „Výstavba šaten ve sportovním areálu“
shledala následující nejasnosti v rámci Vámi podané nabídky a požaduje tímto doložení doplnění:
V rámci obdržené nabídky nejsou dodavatelem kompletně prokázány technické kvalifikační
předpoklady podle § 79 odst. 2 písm. a), c) d), e), h) a i) zákona., hodnotící komise tudíž jednohlasně
dospěla k názoru, kdy bude dodavatel požádán dle § 46 ZZVZ o písemné vysvětlení a doplnění
podané nabídky, viz. požadavky zadavatele ze zadávací dokumentace níže:

Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením
seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let přede dnem podání nabídky do
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
z těchto prací.
Požadovaná minimální úroveň:
• Minimálně 4 realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění
zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti dle definice uvedené v
ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve finančním objemu min. 1x 10 000 000 Kč bez DPH za
zakázku a ve finančním objemu min. 3x 7 000 000 Kč bez DPH za zakázku.
• Minimálně 1 realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění
zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti dle definice uvedené v
ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb., jejíž součástí byla realizace tzv. zelené střechy ve finančním
objemu min. 1 000 000 Kč bez DPH.

Způsob prokázání:
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let přede dnem podání nabídky do
zadávacího řízení podle výše uvedené specifikace včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Součástí seznamu stavebních prací musí
být popis a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele,
dále doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele pro ověření reference. Pokud byla obdobná
zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém
objemu zakázky podílel.
Splnění technické specifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže dodavatel předložením
seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to
zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to,
zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Požadovaná minimální úroveň:
Osoby splňující požadavky zadavatele uvedené dále, na následujících pozicích:
Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba (pracovněprávní vztah)
Zástupce stavbyvedoucího – 1 osoba (pracovněprávní vztah)
Odborně způsobilí technici – 2 osoby (pracovněprávní vztah nebo obdobný vztah)
Způsob prokázání:
Seznam techniků či technických útvarů, který bude zahrnovat všechny výše uvedené funkce (seznam
členů realizačního týmu).
Tyto osoby budou výslovně uvedeny ve smlouvě o dílo a budou povinny se podílet na plnění veřejné
zakázky podle své funkce.
Splnění technické specifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo
stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební
práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Požadovaná minimální úroveň:
Hlavní stavbyvedoucí – člen týmu
• autorizace na úrovni inženýra v oboru Pozemní stavby,
• praxe minimálně 10 let v uvedeném oboru na pozici hlavního stavbyvedoucího,
• zkušenost s obdobnými zakázkami – odborné vedení stavby u 3 obdobných zakázek jako je
předmět plnění zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti dle definice
uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve finančním objemu min. 7 000 000 Kč bez DPH
za každou zakázku.

Zástupce stavbyvedoucího – člen týmu
• autorizace na úrovni minimálně autorizovaného technika nebo inženýra v oboru Pozemní stavby,
• praxe minimálně 5 let v uvedeném oboru na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce,
• zkušenost s obdobnými zakázkami – odborné vedení stavby u 2 obdobných zakázek jako je
předmět plnění zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti dle definice
uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve finančním objemu min. 5 000 000 Kč bez DPH
za každou zakázku.
Technik elektro – člen týmu
VŠ nebo SŠ vzdělání, autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru
autorizovaný inženýr nebo technik, obor Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení.
Praxe: působení min. u 2 obdobných zakázek - elektroinstalační práce při rekonstrukci budov
s finančním objemem min 1 mil Kč bez DPH.
Technik ZTI, vytápění - člen týmu
VŠ nebo SŠ vzdělání, autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru
autorizovaný inženýr nebo technik, obor Technologická zařízení staveb
Praxe: působení min. u 2 obdobných zakázek - při rekonstrukci budov s finančním objemem min 2 mil
Kč bez DPH.
Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo
stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební
práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Požadovaná minimální úroveň:
Doklad (certifikát) o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle OHSAS 18001 nebo ISO 45001:2018, jenž je zaveden a používán v organizaci
uchazeče nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státě Evropské unie, certifikát musí být
vydán akreditovanou osobou.
Způsob prokázání:
Dokladu prokazující výše uvedené.
Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona prokáže dodavatel předložením
certifikátu systému řízení jakosti vydaného pro dodavatele podle české technické normy ČSN EN ISO
9001:2015 (či aktuálnější) akreditovanou osobou, a to pro oblast provádění pozemních staveb.
Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž
jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. h) zákona prokáže dodavatel předložením
opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít
při plnění veřejné zakázky.
Požadovaná minimální úroveň:
Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít
při plnění veřejné zakázky.

Způsob prokázání:
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.
Zadavatel rovněž požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky předložil
technické listy či jiná osvědčení, ze kterých bude vyplývat, že výrobky, které účastník zadávacího
řízení hodlá použít pro plnění veřejné zakázky, splňují parametry dané projektové dokumentace (nebo
mají parametry lepší), tzn. aby účastník u každé položky, jejichž finanční podíl (tj. celkový finanční
náklad na dodávku) je vyšší než 50 tis. Kč bez DPH, konkrétní značky výrobků a dodávek, vč. uvedení
typu. Tyto dodávky budou závazné pro plnění předmětu zakázky. Neuvedení těchto názvů, které
konkretizují kvalitu použitého materiálu, bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele a
takováto nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena. Technické listy nebo osvědčení musí být
vystaveny přímým výrobcem či dovozcem, jehož výrobky budou dodány. Současně musí být v
nabídce doloženo oprávnění či doklad o proškolení pro montáž či instalaci daného zařízení či výrobku.
Účastník zadávacího řízení dále předloží technický list, osvědčení, certifikát, oprávnění či doklad o
proškolení k níže uvedeným položkám rozpočtu, kdy požaduje zadavatel předložení z důvodu zajištění
vysoké paropropustností celé konstrukce jednovrstvého zdiva bez použití tepelných izolantů a z
důvodu dlouhodobé odolnosti vůči napadení mikroorganizmů povrchové úpravy a to níže uvedeným
způsobem:
a) dodavatel skladby tepelněizolačních omítek musí doložit - Osvědčení o zaškolení pro
provádění tepelněizolačních omítek.
b) dodaná tepelněizolační omítka bude vykazovat tepelnou vodivost max. λ ≤ 0,09 W/m.k a
zároveň propustnost vodních par µ = max. 10 – uchazeč doloží technickým listem výrobku.
c) výztužná vrstva tepelněizolační omítky s vloženou alkalivzdornou tkaninou s gramáží min.
145g/m2 bude provedena lepící a stěrkovou hmotu s výstužnými alkalivzdornými vlákny pro
zvýšení flexibility s hodnotou součinitele propustnosti vodních par µ max. 8. uchazeč doloží
technický list výrobku
d) dodavatel zajistí dodání probarvené pastózní silikonové omítky s obsahem ochranných látek
proti růstu řas a plísní zapouzdřených v mikrokapslích pro dlouhodobou účinnou ochranu.
Omítka bude vykazovat vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem difuzního odporu
V1 a permabilitou vody v kategorii W3 s reakcí na oheň A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501.
Uchazeč doloží technický list výrobku.
Zadavatel dále požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky předložil
osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby
dle ČSN 74 6077.
Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. i) zákona prokáže dodavatel předložením
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.
Požadovaná minimální úroveň:
Přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky. Dodavatel prokáže
splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením dokumentu obsahujícího přehled
průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky. Dodavatel splňuje kvalifikační
předpoklad, pokud v posledních 3 letech zaměstnával v průměru alespoň 30 zaměstnanců v každém z
posledních 3 roků. Z celkového počtu zaměstnanců muselo být průměrně min. 10 stavebních dělníků
(či pozice obdobné).

Pověřená osoba zadavatele na základě pokynu hodnotící komise zadavatele požádala dodavatele o
objasnění výše uvedených nejasností a zaslání dokumentů v souladu s požadavky zadavatele v rámci
veřejné zakázky.
Písemné objasnění včetně případných doplněných dokumentů, podepsané oprávněnou osobou (ve
formátu .pdf) doručte kontaktní osobě, kterou je AZ zakázka s.r.o., tel.:+420 773 204 154, na emailovou adresu azzakazka@email.cz, nebo vložením odpovědi do elektronického nástroje Josephine
k předmětné veřejné zakázce na adrese https://josephine.proebiz.com/cs, popř. formou datových
schránek výše uvedené osoby do 3 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti.
Nedoručení písemného objasnění nabídky ve stanovené lhůtě může být důvodem k vyřazení nabídky
z dalšího posouzení a hodnocení nabídek a následného vyloučení účastníka z veřejné zakázky.

Reakce účastníka:
Dne 1. 6. 2022 jste reagovali vložením odpovědi do elektronického nástroje Josephine k předmětné
veřejné zakázce na adrese https://josephine.proebiz.com/cs. kde se jako dodavatel podivujete nad
tím, že zadavatel se zajímal o Vaší kvalifikaci, přestože hned další větou tento postup zadavatele
schvalujete. Rovněž byl zadavatel Vámi požádán o prodloužení lhůty pro podání písemného
objasnění z důvodu, kdy lhůta 3 pracovních dnů od doručení se Vám jeví jako krátká pro doložení
potřebných kvalifikačních dokumentů.
Dále, následujícího dne 2. 6. 2022 jste bez problému zareagovali již údajným kompletním předložením
dokumentace, ale současně nesplněním požadavku zadavatel na doručení písemného objasnění
nabídky a to buď formou datových schránek, nebo na e-mail pověřené osoby, popř. prostřednictvím
elektronického
nástroje
Josephine
k předmětné
veřejné
zakázce
na
adrese
https://josephine.proebiz.com/cs.

K výše uvedenému Vám zadavatel vysvětlí své stanovisko a přijatý postup:
Zadavatel si samozřejmě uvědomuje, jak zní ZZVZ a co může a nemůže požadovat v rámci jeho
dikce. Zadavatel ctí a využil zejména § 6 ZZVZ a to je princip přiměřenosti. A to i s ohledem na situaci,
kdy dodavatel nesplnil elementární podmínky, kdy jako součást své nabídky nepředložil níže uvedené
skutečnosti požadované zadavatelem pro předložení nabídky, viz. citace níže:

„Zadavatel rovněž požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky předložil
technické listy či jiná osvědčení, ze kterých bude vyplývat, že výrobky, které účastník zadávacího
řízení hodlá použít pro plnění veřejné zakázky, splňují parametry dané projektové dokumentace (nebo
mají parametry lepší), tzn. aby účastník u každé položky, jejichž finanční podíl (tj. celkový finanční
náklad na dodávku) je vyšší než 50 tis. Kč bez DPH, konkrétní značky výrobků a dodávek, vč. uvedení
typu. Tyto dodávky budou závazné pro plnění předmětu zakázky. Neuvedení těchto názvů, které
konkretizují kvalitu použitého materiálu, bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele a
takováto nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena. Technické listy nebo osvědčení musí být
vystaveny přímým výrobcem či dovozcem, jehož výrobky budou dodány. Současně musí být v
nabídce doloženo oprávnění či doklad o proškolení pro montáž či instalaci daného zařízení či
výrobku“.

Už toto primární nesplnění zadávacích podmínek by mohlo vést k samotnému vyloučení
dodavatele právě pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadávací dokumentací.

Zadavatel dále po podrobném prostudování z celého způsobu a načasování podané nabídky
v posledním dni lhůty pro podání nabídek a přípravy jejich dílčích součástí den před koncem
lhůty dodavatele pochopil, že dodavatel nemá a neměl potřebnou kvalifikaci v době podání
nabídky vůbec k dispozici a naopak čestným prohlášením pouze schoval své nedostatky za
možnost při podání nabídky do VZ dle § 53 s tím, že pokud bude vybrán jako vybraný
dodavatel, určitě si podle svého uvážení v následné lhůtě před podpisem smlouvy potřebné
doklady a osvědčení zajistí. Předložení čestného prohlášení má totiž dle zadavatele a
zejména pro účel ZZVZ pomoci dodavatelům k podání nabídek s tím, že ale celou kvalifikaci
pro podání nabídek mají k dispozici již v době pro podání nabídky a pouze ji následně
jakožto vybraný dodavatel předloží před podpisem samotné smlouvy.

S ohledem na situaci a dále z důvodu nutnosti vyjasnění podkladů pro přijetí rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky před jednáním Zastupitelstva obce Horní Bludovice, které mělo
schvalovat výsledek zadávacího řízení dne 8. 6. 2022 na svém zasedání, byla nucena
hodnotící komise požadovat po dodavateli dle § 46 zákona písemné předložení nebo
doplnění nabídky, aby se prokázalo, zda následně schválení výběru dodavatele s ohledem
na investici zadavatele je smysluplné a relevantní.

Zadavatel tímto krokem účastníka zejména ochránil i před případnou ztrátou propadnutí
bankovní jistoty ve prospěch zadavatele, kdy by jakožto vybraný dodavatel následně při
neposkytnutí součinnosti o svou jistinu mohl přijít.

Zadavatel dále nemůže nepřipomenout dodavateli, že v rámci jeho údajné zmíněné
nemožnosti vložit obsáhlý soubor formou datových schránek, nebo na e-mail pověřené
osoby, popř. prostřednictvím elektronického nástroje Josephine k předmětné veřejné
zakázce na adrese https://josephine.proebiz.com/cs se opětovně prokazuje další z kroků,
které by vedly k získání dalšího času pro shánění potřebné kvalifikace. Zadavatel si vůbec
nestáhl žádné účastníkem nabízené přílohy nebo soubory z nezabezpečeného prostředí
serveru USCHOVNA.CZ, elektronický nástroj Josephine k předmětné veřejné zakázce na
adrese https://josephine.proebiz.com/cs byl a je samozřejmě 100% funkční a
bezproblémový. Datová zpráva prostřednictvím datové schránky se dá samozřejmě odeslat i
na více odeslaných zpráv, tzn. tato vyjádření dodavatele zadavatel ponechá bez dalšího
komentáře.

Závěr:
Dodavatel, společnost ERVO stavby, spol. s r.o., sídlem Budovatelů 771/1, Havířov –
Prostřední Suchá, 735 64, IČO: 25876333, nedoložil v zadavatelem stanovené lhůtě
písemné objasnění či doplnění nabídky.
Zadavatel na základě výše uvedených zjištění a závěrečného stanoviska, tímto dodavatele
společnost ERVO stavby, spol. s r.o., sídlem Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední Suchá,
735 64, IČO: 25876333, na základě jednání Rady obce Horní Bludovice, která dne
03.06.2022 pod usnesením č. 03/RO/23/2022 přijala rozhodnutí o vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení dle § 48 odst. 2, písmena a) zákona, vylučuje ze zadávacího řízení, jak je
uvedeno ve výroku výše.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU
Námitky proti rozhodnutí zadavatele musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu
s ustanovením § 241 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí o vyloučení.

V Horních Bludovicích dne ………….

Ing. Petra
Ficková

Digitálně podepsal Ing.
Petra Ficková
Datum: 2022.06.14
10:22:36 +02'00'

……...............................................................
Ing. Petra Ficková, starostka

