Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

PRO ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍIHO SYSTÉMU POD NÁZVEM

„Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace
budov pro městský obvod Slezská Ostrava – II.“

Dynamický nákupní systém bude zaveden podle § 139 odst. 7 ZZVZ. K jeho zavedení použije
zadavatel přiměřeně pravidla uvedená v § 58 ZZVZ.
Dynamický nákupní systém bude provozován v podlimitním režimu, předmětem veřejných
zakázek budou stavební práce.

ZADAVATEL:
Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
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1.

Identifikační údaje zadavatele
1.1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele

Statutární město Ostrava – městský obvod

Sídlo zadavatele

Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO zadavatele

00845451

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Bc. Richard Vereš, starosta

Kontaktní osoba

Bc. Martina Prchalová

ID datové schránky

56zbpub

Adresa profilu zadavatele

http://profily.proebiz.com/profile/00845451-

Slezská Ostrava

Tel.: +420 599 410 424

Slezska

2. Základní údaje o Dynamickém nákupním systému
2.1 Obecně k Dynamickému nákupnímu systému
Dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“) je dle ZZVZ definován jako zvláštní postup
určený pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně
dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. Výhodou DNS je skutečnost, že zadavatel
může v tomto prostředí zadávat veřejné zakázky opakovaně pro tu skupinu dodavatelů,
která mu je známa, přičemž o zařazení do této skupiny se může ucházet kdokoliv a ze
zařazení do DNS neplyne pro dodavatele žádný závazek účasti v dílčí veřejné zakázce či
jakékoliv smluvní plnění.
Samotné zadávání veřejných zakázek prostřednictvím DNS se rozpadá na dvě na sebe
navazující fáze. V první fázi, která se nazývá zavedením DNS, zadavatel přijímá žádosti
o účast do DNS, a to způsobem podobným užšímu zadávacímu řízení. Tato fáze je
ukončena pevně stanoveným termínem lhůty pro podání žádostí o účast, dodavatelé
podávají výlučně jen žádosti o účast, nikoliv nabídky. Po otevření takto podaných žádostí
o účast zadavatel tyto žádosti posoudí a rozhodne buď o zařazení daného dodavatele do
DNS (pokud tento splnil zadávací podmínky) nebo o jeho vyloučení (pokud zadávací
podmínky nesplnil). Po vyřízení všech podaných žádostí následuje rozhodnutí zadavatele
o zavedení DNS a fakticky i start druhé fáze tohoto zvláštního postupu. Druhá fáze DNS je
fází zavedeného DNS a je charakterizována zadáváním dílčích veřejných zakázek,
tj. odesláním výzvy k podání nabídek zařazeným dodavatelům a právem těchto dodavatelů
(nikoliv povinností) nabídku podat.
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Souběžně s tímto zadáváním však zadavatel přijímá i žádosti o účast do DNS od nových
dodavatelů, přičemž pro podávání těchto žádostí už není stanovena žádná lhůta a zadavatel
je posuzuje ad hoc. Pro úplnost je třeba uvést, že žádost o účast v DNS může podat
kdokoliv, tedy i ten dodavatel, který při zavádění DNS v 1. fázi takzvaně neuspěl (tj. byl
vyloučen). Žádost o účast pak může dodavatel podat opakovaně, zadavatel je povinen jeho
žádost znovu posoudit. Smyslem druhé fáze je tedy nejen zadávání dílčích veřejných
zakázek, ale i přijímání nových žádostí o účast, a tedy i rozšiřování skupiny těch dodavatelů,
kteří budou vyzýváni k podávání nabídek.
2.2 Úvodní informace
Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) se vztahuje k zavedení DNS dle § 138 odst. 1
ZZVZ na opravy a modernizace budov v majetku statutárního města Ostrava, svěřených
městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové domy (objekty k bydlení)
a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou
službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční
a obřadní síně)
Tato zadávací dokumentace stanovuje podmínky pro zavedení DNS, podmínky a požadavky
pro zpracování a podání žádostí o účast v DNS, a to včetně podmínek pro fungování
a provozování DNS po dobu jeho trvání. Dodavatel je v případě zájmu o podání žádosti
o účast povinen tuto zadávací dokumentaci pečlivě prostudovat, a pokud neposkytne
zadavateli všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho žádost o účast
nebude odpovídat zadávacím podmínkám, případně pokud bude žádost o účast podána
s výhradou, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení (resp.
v již zavedeném DNS pak odmítnutí dodavatele zařadit).
2.3 Informace k elektronické komunikaci
Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s § 211
odst. 3 ZZVZ probíhat elektronickými prostředky, a to výlučně prostřednictvím
elektronického

systému

JOSEPHINE

(josephine.proebiz.com).

Veškeré

informace

k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 6 - Požadavky na elektronickou
komunikaci.
2.4 Doba trvání DNS
Zadavatel stanovuje dobu trvání DNS na období 48 měsíců, a to ode dne jeho zavedení.
Zadavatel je oprávněn rozhodnout o prodloužení trvání zavedeného DNS nebo o jeho
předčasném ukončení, a to zejména v závislosti na časovém průběhu naplňování
předpokládané hodnoty uvedené v článku 2.6 ZD. Pokud zadavatel rozhodne o prodloužení
trvání zavedeného DNS nebo o jeho dřívějším ukončení, bude o takové změně informovat
v souladu s § 139 odst. 9 ZZVZ a postupem podle § 212 ZZVZ.
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2.5 Rozdělení do kategorií
Zadavatel v souladu s § 138 odst. 1 ZZVZ sděluje, že DNS není rozdělen do kategorií.
2.6 Předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadávaných v DNS
Předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadávaných v DNS za dobu jeho trvání činí
75 000 000,00 Kč bez DPH.
2.7 Podmínky odpovědného zadávání
V souladu s ustanovením § 6 ZZVZ má zadavatel zájem zadávat veřejné zakázky v DNS dle
základních zásad zadávání veřejných zakázek včetně zásad sociálně a environmentálně
odpovědného zadávání a inovací.
Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací budou specifikovány
v jednotlivých výzvách k podání nabídky v DNS.
3.

Charakteristika veřejných zakázek
3.1 Stručný popis zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou opravy a modernizace budov
v majetku statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy
se jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy
úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými
prostory, hasičské zbrojnice, smuteční a obřadní síně).
Veřejné zakázky budou v DNS zadávány na základě jednotlivých výzev k podání nabídek,
které budou doručeny všem dodavatelům zařazeným do DNS s výjimkou těch, u nichž byly
naplněny důvody nezpůsobilosti a které zadavatel v souladu s § 140 odst. 4 ZZVZ k podání
nabídky nevyzývá. Zadávání veřejných zakázek v DNS bude probíhat v předem neurčených
a nepravidelných intervalech, které se budou odvíjet od potřeb zadavatele. Doba plnění,
místo plnění a obchodní či jiné smluvní podmínky veřejných zakázek zadávaných v DNS
budou stanoveny v jednotlivých výzvách k podání nabídek dle § 141 ZZVZ. V případě, že
zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění, veškeré potřebné informace uvede ve výzvě
k podání nabídky.
3.2 Společný slovník (CPV)
Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku klasifikačního
systému pro účely veřejných zakázek, a to následovně:
Hlavní slovník:
Stavební práce na budovách

CPV: 45210000-2

Doplňkový slovník:
Podlahové krytiny
Elektroinstalační práce

CPV: 44112200-0
CPV: 45310000-3
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Instalatérské a sanitární práce
Stavební práce na koupelnách
Nátěry a krycí materiály na stěny
Sanitární práce
Instalace a montáž plynového zařízení

CPV: 45330000-9
CPV: 45211310-5
CPV: 44111400-5
CPV: 45232460-4
CPV: 45333000-0

3.3 Místo plnění
Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS je území statutárního
města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava.
4. Kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodavatel, který prokáže:
a) základní způsobilost dle § 74 ZZVZ (viz článek 4.1 ZD),
b) profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (viz článek 4.2 ZD),
c) technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ (viz článek 4.3 ZD).
4.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Zadavatel požaduje, aby dodavatel splňoval základní způsobilost dle § 74 odst. 1 ZZVZ.
Způsobilým je dodavatel, který:
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,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
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Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
e) ZZVZ.
Dodavatel

může

základní

způsobilost

prokázat

předložením

čestného

prohlášení

a k prokázání je oprávněn použít vzorový dokument Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti.
Pravost a stáří dokladů základní způsobilosti
Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ.
Zadavatel uvádí, že pro žádosti o účast v již v zavedeném DNS bude tento požadavek
uplatněn přiměřeně a že doba tří měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení bude
nahrazena dobou tří měsíců přede dnem podání žádosti o účast.
4.2 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ a její prokázání
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje,
b) výpis z živnostenského rejstříku nebo kopii živnostenského listu v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS, a to na předmět
podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ dle přílohy č. 2 k zákonu
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující základní způsobilost podle § 77 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ.
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Zadavatel uvádí, že pro žádosti o účast v již v zavedeném DNS bude tento požadavek
uplatněn přiměřeně a že doba tří měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení bude
nahrazena dobou tří měsíců přede dnem podání žádosti o účast.
4.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ a její prokázání
Splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží seznam
stavebních prací odpovídajících předmětu veřejné zakázky poskytnutých za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení nebo přede dnem podání žádosti o účast v již zavedeném
DNS, a to včetně min. 3 osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto
prací. Dodavatel využije k předložení tohoto seznamu dokumentu Příloha č. 3 - Seznam
poskytnutých stavebních prací. Dodavatel nemůže k prokázání splnění kritéria technické
kvalifikace použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli nebo jako
poddodavatel ve smyslu § 79 odst. 4 ZZVZ.
4.4 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
dle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
4.5 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných
osob (poddodavatelé), a to v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ.
4.6 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo
předložením jednotného evropského osvědčení
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti
dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit jednotné evropské
osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
4.7 Změna údajů uvedených v žádosti o účast
Zadavatel sděluje, že pokud v době trvání DNS dojde ke změně údajů uvedených v žádosti
o účast, je dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat,
a to v souladu s § 88 ZZVZ.
4.8 Náhrada dokladů čestným prohlášením
Dodavatel může v souladu s článkem 4.1 ZD prokázat splnění základní způsobilosti čestným
prohlášením. Zadavatel však v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ stanovuje, že dodavatel ve své
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žádosti o účast nemůže čestným prohlášením nahradit předložení dokladů prokazujících
profesní způsobilost a technickou kvalifikaci.
5.

Požadavky na zpracování žádosti o účast
5.1 Forma žádosti o účast

Žádost o účast bude zpracována v elektronické podobě a bude podána prostřednictvím
elektronického systému JOSEPHINE (viz článek 2.3 ZD). Veškeré informace a doklady, které
budou tvořit žádost o účast, budou předloženy v českém jazyce, případně ve slovenském
jazyce. V případě, že dodavatel bude dokládat do žádosti o účast informace anebo doklady
v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je povinen doložit v žádosti o účast zároveň
jejich překlad do českého jazyka.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito dodavatelé doložili, že
všichni uvedení dodavatelé budou vůči zadavateli a vůči třetím osobám vzniklým z právních
vztahů v souvislosti s veřejnými zakázkami zadávanými v DNS zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění těchto veřejných zakázek (a to včetně doby trvání jiných zakázek,
které z těchto veřejných zakázek vyplynou).
5.2 Obsah žádosti o účast
Žádost o účast musí obsahovat:
- vyplněnou Přílohu č.1 - Žádost o účast,
- doklady prokazující základní způsobilost (lze prokázat předložením vyplněné Přílohy
č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti),
- doklady prokazující profesní způsobilost,
- doklady prokazující technickou kvalifikaci (včetně vyplněné Přílohy č. 3 - Seznam
poskytnutých stavebních prací).
Pokud dodavatel prokazuje část své kvalifikace poddodavatelem, předloží vyplněnou Přílohu
č. 4 - Seznam poddodavatelů určených pro kvalifikaci.
Dodavatel je oprávněn jako součást žádosti o účast předložit i jakýkoliv jiný dokument, který
považuje za relevantní.
5.3 Další informace k žádosti o účast
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud 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. Pokud se podle
příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením.
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
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internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné.
5.4 Společné podání žádosti o účast
V případě, že žádost o účast podává společně více dodavatelů, pak žádost musí být
předložena shodně s předchozími požadavky. Doklady, kterými dodavatelé společné žádosti
o účast prokazují kvalifikaci, budou řazeny vždy kompletně pro prvního dodavatele společné
žádosti, pak následně pro druhého dodavatele společné žádosti až po posledního dodavatele
společné žádosti o účast.
6.

Lhůta místo podání žádostí o účast

Lhůta pro podání žádostí o účast v nezavedeném DNS končí dne 30. 9. 2022 v 10:00:00
hod.
Žádost o účast bude doručena elektronicky prostřednictvím elektronického systému
JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), a to ve lhůtě pro podání žádostí o účast. Veškeré
informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 6 - Požadavky na elektronickou
komunikaci. Žádost o účast podaná po lhůtě pro podání žádostí o účast nebude zadavateli
zpřístupněna.
Informace k podání žádosti o účast v již zavedeném DNS
S ohledem na § 140 odst. 1 ZZVZ, dle kterého zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS
každému dodavateli podat žádost o účast, zadavatel upozorňuje, že v zavedeném DNS
může dodavatel podat žádost o účast kdykoliv, a to po celou dobu trvání daného DNS.
K podání žádosti o účast v zavedeném DNS se tedy nevztahuje žádná lhůta, dodavatel podá
žádost o účast prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE a v souladu s informacemi
uvedenými v Příloze č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci.
7.

Otevírání žádostí o účast

Otevírání všech žádostí o účast provede zadavatel elektronicky a bez účastí dodavatelů.
Otevírání žádostí o účast v nezavedeném DNS proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro
podání žádostí o účast a v souladu s § 109 ZZVZ.
Otevírání žádostí o účast v zavedeném DNS bude probíhat průběžně, v souladu s § 140
odst. 1 ZZVZ a v souladu s funkcionalitou elektronického systému JOSEPHINE.
8.

Postup zadavatele při posouzení žádostí o účast
8.1 V nezavedeném DNS

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel v souladu s § 139 odst. 6 ZZVZ
posoudí soulad žádostí o účast, které obdržel ve lhůtě pro podání žádostí o účast, se
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zadávacími podmínkami dle zadávací dokumentace. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím
řízení jeho účastníky, jejichž žádost nesplňuje zadávací podmínky, ostatní účastníky
zadávacího řízení zařadí do DNS. Zadavatel oznámí účastníku zadávacího řízení jeho zařazení
do DNS, a to bez zbytečného odkladu. Zavedení DNS učiněné v souladu s § 139 odst. 7 ZZVZ
zadavatel oznámí všem zařazeným účastníkům zadávacího řízení.
8.2 V zavedeném DNS
Žádosti o účast doručené po zavedení DNS zadavatel posoudí do 10 pracovních dnů od jejich
doručení. Tuto lhůtu může zadavatel v odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních
dnů. Zadavatel odešle dodavateli oznámení o zařazení do DNS nebo o odmítnutí ho zařadit,
a to ve lhůtě dle § 140, odst. 1 ZZVZ. Pokud zadavatel odmítne dodavatele do DNS zařadit,
pak toto své rozhodnutí odůvodní.
9.

Hodnotící kritéria

Zadavatel upozorňuje, že žádost o účast má zadavateli umožnit posoudit splnění podmínek
pro zařazení dodavatele do DNS, nikoliv však zadat konkrétní veřejnou zakázku v DNS,
tj. předložené žádosti o účast nebudou předmětem hodnocení.
Hodnoceny budou až nabídky dodavatelů v jednotlivých zakázkách, které budou zadávány
v zavedeném DNS. Tyto nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě
nejnižší nabídkové ceny. Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny
uvedené v Kč bez DPH, a to od nejnižší po nejvyšší (tj. nejnižší celková nabídková cena bude
nabídkou na 1. pořadí).
Zadavatel sděluje, že v případě situace, kdy při hodnocení nabídek bude dosaženo shody
nabídek při umístění na 1. a 2. pořadí, bude dílčí veřejná zakázka DNS zrušena.
10. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je při zavádění DNS oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení
zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají výlučně
elektronicky prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com),
veškeré informace týkající se elektronické komunikace jsou uvedeny v Příloze č. 6 -Požadavky
na elektronickou komunikaci. Písemná žádost dodavatele musí být zadavateli doručena
nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast. Pokud není
žádost doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti dodavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace musí zadavatel uveřejnit na profilu zadavatele, a to
nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast.
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11. Jistota
Zadavatel ve smyslu § 139 odst. 5 ZZVZ jistotu nepožaduje.
12. Zadávání dílčích veřejných zakázek v zavedeném DNS
Veřejné zakázky budou v zavedeném DNS zadávány tak, že zadavatel odešle všem
dodavatelům zařazeným do DNS výzvu k podání nabídky. Zadavatel sděluje, že veřejné
zakázky budou v DNS zadávány v závislosti na provozních potřebách zadavatele, výzva
k podání nabídky bude zařazeným dodavatelům doručena prostřednictvím elektronického
systému JOSEPHINE. Výzva nebude doručena dodavatelům, u nichž byly naplněny
důvody nezpůsobilosti dle § 140, odst. 3 a 4 ZZVZ. Ve výzvě k podání nabídky zadavatel
povinně uvede tyto informace:
- lhůta pro podání nabídky (v délce minimálně 10 dnů od doručení výzvy),
- způsob podání nabídky a kritéria hodnocení,
- specifikace předmětu dílčí veřejné zakázky zadávané v DNS,
- závazný návrh smlouvy obsahující konkrétní obchodní a platební podmínky dílčí
veřejné zakázky zadávané v DNS.
Zadavatel sděluje, že nepřipouští možnost podání variantních nabídek.
Zadavatel zadá dílčí veřejnou zakázku v DNS dodavateli, který byl vybrán na základě kritérií
hodnocení uvedených ve výzvě k podání nabídky a oznámí výběr dodavatele těm
dodavatelům zařazeným do DNS, kteří podali nabídku.
13. Obchodní a platební podmínky v zakázkách v zavedeném DNS
Obchodní a platební podmínky pro dílčí veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS jsou
stanoveny formou závazného vzoru smluvního vztahu dle Přílohy č. 5 - Smlouva o dílo.
14. Další informace a podmínky vyhrazené zadavatelem
a) Zadavatel je oprávněn DNS kdykoliv během doby jeho trvání zrušit, a to i bez
uvedení důvodu.
b) Zadavatel je oprávněn výzvu k podání nabídky zrušit, a to kdykoliv před ukončením
lhůty pro podání nabídky, a to i bez uvedení důvodu.
c) Podáním žádosti o účast vyjadřuje dodavatel bezpodmínečný souhlas s podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.
d) Podá-li dodavatel více žádostí o účast samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo podá-li žádost o účast společně s osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci, zadavatel takto podanou žádost (žádosti) vyřadí
a tohoto dodavatele (tyto dodavatelé) z DNS vyloučí (resp. odmítne zařadit).
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e) Zadavatel si při zavádění DNS vyhrazuje právo upřesnit nebo upravit zadávací
podmínky, a to kdykoliv během lhůty pro podávání žádostí o účast a v souladu s § 98
ZZVZ.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti, které dodavatel uvedl v žádosti
o účast.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil
předložené údaje a doklady nebo aby tyto doklady doplnil.
h) Zadavatel si před uzavřením smlouvy v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje právo
vyžadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již tyto nebyly předloženy.
i) Zadavatel nehradí dodavateli náklady spojené s účastí v DNS.
15. Seznam příloh
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1:

Žádost o účast

Příloha č. 2:

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3:

Seznam poskytnutých stavebních prací

Příloha č. 4:

Seznam poddodavatelů určených pro kvalifikaci

Příloha č. 5:

Smlouva o dílo

Příloha č. 6:

Požadavky na elektronickou komunikaci

Digitálně podepsal

Bc. Richard Bc. Richard Vereš
Datum: 2022.08.24
Vereš
16:37:48 +02'00'
____________________________
Bc. Richard Vereš
starosta
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