VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního
operačního programu
1) IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:
1.1.

Zadavatel:

Městys Nosislav
sídlo: Městečko 54, 691 64 Nosislav
IČ: 00283428
DIČ: CZ00283428
Zastoupen: Pavlem Fröhlichem, starostou městyse
tel: +420 724 185 254
e-mail: starosta@nosislav.cz
obecná adresa zadavatele: http://www.nosislav.cz/
adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-nosislav
Jedná se o veřejného zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona – územní samosprávný celek
1.2.

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:

JUDr. Petr Navrátil, advokát
Sídlo: Joštova 4, 602 00 Brno
tel.: +420 774 964 904
e-mail: ak@navratil-advokat.cz
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Digitálně podepsáno
Jméno: Pavel Fröhlich
Datum: 25.01.2019 14:26:59

1.3. Komunikace
Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli zásadně písemně v souladu s § 211
zákona. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí
probíhat elektronicky (s výjimkou případů ve smyslu § 211 odst. 3 zákona), a to zejména
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje https://ezak.e-tenders.cz/ (dále
jen „elektronický nástroj“).
Pro komunikaci se zadavatelem (zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického
nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje:
https://ezak.e-tenders.cz/. Pro elektronické podání nabídky musí být dodavatel
držitelem kvalifikovaného certifikátu
2) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
2.1. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného
regionálního operačního programu. Zadavatel postupuje v souladu se zásadami hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vymezenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
2.2. Předmětem plnění této zakázky je demolice stávající budovy rodinného domu
Nosislav, Komenského č.p. 129 a následná výstavba mateřské školy včetně souvisejících
inženýrských objektů a technologie kuchyně spolu s dalšími objekty na uvedeném místě a
pozemcích v katastrálním území a obci Nosislav dle projektové dokumentace a stavebního
povolení č.j. OZPSU/7898/2017-4, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky (projektová dokumentace) je přílohou č. 1
této zadávací dokumentace. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní
obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel
umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zakázka je financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního
programu. Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0410006760, Název
projektu: „MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy“.
2.3 Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 49,800.000,-- Kč bez DPH.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění
veřejné zakázky.
3) SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE ČÍSELNÍKU COMMON
PROCUREMENT VOCABULARY:
Název:

Kód CPV:

Stavební práce

45000000-7

4) MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
4.1. Místem plnění veřejné zakázky je obec Nosislav dle projektové dokumentace stavby.
4.2. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 31.01.2019 v 10:00 hodin na místě realizace
stavby: sraz na Úřadu městyse Nosislav - Městečko 54, 691 64 Nosislav.
5) PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DODÁNÍ:
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne
podpisu Smlouvy o dílo.
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 31.03.2020.
6) PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
6.1 Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona (viz odst. 6.2),
b) splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1) a odst. 2) písm. a) a c) zákona
(viz odst. 6.3),
c) prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona (viz odst. 6.4)
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní
způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat
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splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
kvalifikaci dle § 86 odst. 3) zákona.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

6.2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
6.2.1 Splnění základní způsobilosti dodavatele
Dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona základní způsobilost splňuje 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 k zákonu č. 134/2016 Sb., 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, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 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 odstavce 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.
V případě, že se účastní výběrového řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí splňovat podmínky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona tato
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právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí splňovat podmínky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona osoby
uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
6.2.2 Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.2.1.
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení
[písm. b)],
c) písemného čestného prohlášení [písm. c)]
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [písm. d)],
e) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán [písm. e)].

6.3 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Dle § 77 odst. 1) a odst. 2) písm. a) a c) zákona splnění profesní způsobilosti prokáže
dodavatel, který předloží:
•

Dle § 77 odst. 1) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních
dnů.

•

Dle § 77 odst. 2) písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a to provádění staveb, jejich
změn a odstraňování.

•

Dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže splnění profesní způsobilosti dodavatel
předložením dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje k prokázání
tohoto kvalifikačního předpokladu, aby účastník doložil prostou kopii osvědčení o
autorizaci udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v platném znění, a to pro obor pozemní stavby.
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6.4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona splní technickou kvalifikaci dodavatel, který předloží
- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z
těchto prací. Technickou kvalifikaci splní účastník, který v posledních 5 letech realizoval
alespoň 2 zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba budovy občanské
vybavenosti v hodnotě nejméně 18.000.000,- Kč bez DPH za každou realizovanou
zakázku. Budovou občanské vybavenosti se rozumí: stavby pro výchovu a vzdělání - školy,
školky, jídelny; stavby pro obchod a služby - obchodní centra, salony, prodejny, logistická
centra; sportovní a tělovýchovné stavby - tělocvičny, sportovní střediska, herny; zdravotnické
stavby - lékárny, ordinace, zdravotní střediska a centra, poliklinika; administrativní stavby pro státní správu, výrobní a nevýrobní společnosti; stavby s kulturním využitím - divadla,
kina, společenská centra, kulturní domy; stavby cestovního ruchu a veřejného stravování penziony, hotely, ubytovny, restaurace; budovy pro dopravu a spoje - parkoviště, garáže, haly
letišť, nádraží, ostatní - např. hasičské zbrojnice.
Dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona splní technickou kvalifikaci dodavatel, který předloží
seznam techniků: Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících
kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli a dále strukturovaných životopisů hlavního stavbyvedoucího a
stavbyvedoucího (dle specifikace uvedené níže)
Požadovaná minimální úroveň:
1) Hlavní stavbyvedoucí:
vysokoškolské vzdělání stavebního směru, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby), praxe v oboru
předmětu plnění veřejné zakázky na shodné pozici min. 4 roky, přičemž minimálně u 1
realizované stavby (v hodnotě nejméně 10.000.000,- Kč bez DPH) v rámci své praxe působil
jako hlavní stavbyvedoucí. Předmětem této stavby může být výstavba nebo rekonstrukce
objektu občanské vybavenosti dle definice viz výše.
2) Stavbyvedoucí:
1 osoba, minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru, autorizace dle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů (autorizovaný technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby), praxe
v oboru předmětu plnění veřejné zakázky na shodné pozici min. 3 roky
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Způsob prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c): Seznam techniků či
technických útvarů ve formě čestného prohlášení, který bude zahrnovat všechny výše
uvedené funkce. Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka a
bude v něm uvedeno, v jakém vztahu jsou uvedené osoby k účastníkovi (např.
zaměstnaneckém, poddodavatelském). Osoby hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího
se musí na plnění veřejné zakázky skutečně osobně podílet.
Způsob prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d): Splnění technické
kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník předložením strukturovaného
životopisu k prokázání délky praxe a referenčních staveb ve formě čestného prohlášení
vlastnoručně podepsaného, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání hlavního
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího, dokladem o autorizaci v oboru pozemní stavby autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel.

6.5. OSTATNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KVALIFIKACI ÚČASTNÍKŮ
Požadavky na prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů) a společné
prokazování kvalifikace se analogicky řídí příslušnými ustanoveními zákona - § 82 až 84
zákona.
Dodavatel k prokázání splnění kvalifikace může analogicky podle § 79 odst. 2 písm. a)
zákona použít stavební práce, které poskytl jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na
plnění podílel.
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci a předkládá doklady
analogicky podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný
závazek podle § 83 odst. 1 písm. d) obsahovat prohlášení, že poddodavatel bude vykonávat
stavební práce, ke kterým se kvalifikace vztahuje.
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti
dle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 zákona.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení předložit certifikát vydaný v
rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 zákona.
Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit výpis ze zahraničního
seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 228 odst. 3) zákona či příslušný zahraniční
certifikát dle § 234 odst. 3) zákona.

7)

JISTOTA
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7.1 Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění plnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli v souladu s § 41 odst. 1 zákona jistotu.
Výše jistoty je stanovena na 500.000,-- Kč.
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní částky na účet
zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky
ve prospěch zadavatele.
7.1. Poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele
Peněžní částka bude složena na účet zadavatele, č. 1382050349, kód banky: 0800,
variabilní symbol = IČ dodavatele, v nabídce bude doložena kopie dokladu o převodu
finančních prostředků. Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky bude
přítomnost jistoty na vyhrazeném účtu nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.
7.2 Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění
záruky v prospěch zadavatele,
Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky je doložení originálu dokladu o
poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, který musí být
zadavateli doručen nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek. Pokud bude tato
listina součástí nabídky, účastník zadávacího řízení ji jako vyjímatelný doklad vloží do
fóliové kapsy, která bude pevně spojená s nabídkou. Účastník zadávacího řízení je
povinen zajistit platnosti bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací
lhůty podle § 40 zákona, dle článku 12 zadávací dokumentace.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, prokáže účastník zadávacího řízení v
nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek
vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 41 odst. 8 zákona jistotu.
Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, prokáže účastník zadávacího řízení v
nabídce poskytnutí jistoty předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující
závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 41 odst. 8 zákona jistotu.
Dle § 41 odst. 8 zákona má zadavatel 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. 5 nebo § 124 odst. 2 zákona.

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY,
POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:

JINÉ

8.1 V souladu s § 211 odst. 3 zákona se nabídky podávají písemně v elektronické podobě.
8.2 Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, viz článek 1.3. (https://ezak.e-tenders.cz/)
8.3 Nabídka musí být předložena 1x v originále v elektronické podobě a musí obsahovat
všechny doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami zadávacího řízení, a to v
pořadí, které vyplývá z požadované struktury nabídky.
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8.4 Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.
8.5 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
nepřihlíží.
8.6 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
8.7 Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
8.8 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
8.9 Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů
pro zpracování nabídky:
1. Obsah nabídky :
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
2. Krycí list nabídky:
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní
identifikační údaje účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše
přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 9.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, datum a podpis osoby oprávněné
jménem či za účastníka jednat.
3. Návrh smlouvy:
Účastník v nabídce doloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou
jednat za účastníka.
Pokud jedná za účastníka zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za
návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené
kopii.
Vzor smlouvy o dílo (obchodní podmínky) je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Účastník není oprávněn obchodní podmínky měnit, je oprávněn vzorovou smlouvu
pouze doplnit tam, kde to smlouva umožňuje.
Přílohou návrhu smlouvy bude vyplněný výkaz výměr – položkový rozpočet a
harmonogram stavebních prací
4. Prohlášení o poddodávkách dle čl. 10 zadávací dokumentace
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5. Doklady a prohlášení účastníka, jimiž prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů (v
souladu s čl. 6 zadávací dokumentace)
9) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
9.1.

Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou. Nabídka není dělena na části.

9.2.

Další požadavky :
Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění:
nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 21
%) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se
zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše
přípustná«. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu plnění předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat
pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro
realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace
zakázky navyšovat (vyjma případů stanovených v obchodních podmínkách
zadavatele).

10) JINÉ
POŽADAVKY
ZADAVATELE
PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM:

NA

PLNĚNÍ

ZAKÁZKY,

10.1. Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a
kontaktní údaje každého poddodavatele. Účastník tak učiní prohlášením, v němž popíše
poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této zakázky bude konkrétní
poddodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek a s uvedením procentuálního (%)
finančního podílu na veřejné zakázce.
10.2. Účastník doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého poddodavatele o
budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za
poddodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých
poddodavatelů, se každý takový poddodavatel zaváže, že v případě zadání zakázky
účastníku bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve
stanoveném rozsahu.
10.3. V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě
(poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost
uvede.
10.4. Má-li být část zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za
dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění
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zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém
prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným
poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace
ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím
původního poddodavatele.
11)

HODNOCENÍ NABÍDEK:

11.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním kritériem
hodnocení je nejnižší nabídková cena dle ust. § 114 odst. 2 zákona. Pořadí nabídek
bude stanoveno podle výše nabídkových cen bez DPH.
11.2. Posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky provede hodnotící
komise jmenovaná zadavatelem.

12)

LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:
lhůty pro podání nabídek: Do 14.02.2019 v 17.00 hod
12.2. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené
výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.
12.3. Elektronické nabídky je možno podávat pouze prostřednictvím elektronického
nástroje. (blíže viz 1.3.).
12.4. Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
Zadavateli, otevírání nabídek tedy bude v souladu s §§ 109 a 110 ZZVZ neveřejné.
Zadavatel bude kontrolovat při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka
byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující
nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

13) ZADÁVACÍ LHŮTA (LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI SVÝMI
NABÍDKAMI VÁZÁNI):
Délka zadávací lhůty: 90 dní

14) VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A JEJÍ ZMĚNY, NEBO
DOPLNĚNÍ:
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14.1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit.
14.2 Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 zákona po zadavateli písemně požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace.
14.3 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné formě v
elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje (bod 1.3).
14.4 V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní
údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
14.5 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto
dodavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.
14.6 Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena
včas, a to alespoň 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek v souladu s § 54
odst. 5 zákona.
14.7 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace, případně
související dokumenty, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele. V takovém
případě je vysvětlení zadávací dokumentace doručeno všem dodavatelům okamžikem jeho
uveřejnění na profilu zadavatele.
15) OSTATNÍ PODMÍNKY:
a. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec
požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.
b. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit z důvodů uvedených v zákoně, a to
zejména z důvodů ekonomických a změny podmínek dotačního titulu.
c. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
d. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a jedná se o podlimitní veřejnou zakázku.
e. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce. Nabídky se
účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
zakázky.
f. Vítězný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo je povinen být pojištěn
po celou dobu provádění stavebních prací pro případ vzniku škody. Pojistná smlouva
musí být uzavřena na pojistné plnění ve výši nejméně 40,000.000,- Kč. Vítězný
účastník je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit zadavateli sjednané
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pojištění. Nepředložení sjednané pojistné smlouvy se považuje za odmítnutí
součinnosti k uzavření smlouvy.
Přílohy:
- 1. Projektová dokumentace stavby
- 2. Vzor smlouvy o dílo – obchodní podmínky
- 3. Vzor krycího listu
- 4. Výkaz výměr
Tato výzva a zadávací dokumentace spolu s přílohami je zveřejněna po celou dobu běhu lhůty
pro podání nabídek na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestysnosislav
V Nosislavi dne 23.01.2019
Digitálně podepsáno
Jméno: Pavel Fröhlich
Datum: 25.01.2019 14:28:05

…………………………………….
Pavel Fröhlich, starosta městyse
Městys Nosislav
Městečko 54, 691 64 Nosislav
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