Obec Lomnice
Lomnice 42
793 02 Lomnice

Kvalifikační dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle metodiky
poskytovatele dotace.

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Smíšená stezka a chodníky – Etapa II.
Část č. 1 veřejné zakázky – chodníky a nástupiště – je realizována v rámci projektu, který je předložen
k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti
dopravy nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů – program „Bezpečnost“.
Část č.2 veřejné zakázky – smíšená stezka – bude realizován buď v rámci vlastní investice zadavatele
či v rámci projektu, který bude předložen k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na výstavbu nebo
opravu cyklistických
stezek ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – program „Cyklostezky“.
Stavební práce jsou zadávaný jako celek, nejedná se o samostatná dílčí plnění, pouze výstupem ZŘ
budou pro přehlednost 2 samostatné Smlouvy o dílo. Zadavatel si dále vyhrazuje právo, v kontextu
s výsledky dotačního programu apod. rozhodnout o případné nerealizaci jedné či druhé části této
veřejné zakázky či některé její dílčí části.

PREAMBULE
Tato kvalifikační dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“)
a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této kvalifikační
dokumentaci se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů SFDI.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit elektronicky na email:
stary@bontendr.cz nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání žádostí o
účast.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění
žádosti bez identifikace tohoto dodavatele nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
žádostí o účast.
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující zadavatelem určené významné
činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem:
Při plnění zakázky nemůže být poddodavateli plněn výkon pozice hlavního stavbyvedoucího,
pozice stavbyvedoucího.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací (kvalifikační) dokumentace a
jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč
povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky (žádosti o účast) a ve své nabídce

strana 1

(žádosti o účast) je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací
(kvalifikační) dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s
následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Uchazeč se tak musí při zpracování
své nabídky (žádosti o účast) vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací (kvalifikační)
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu
s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku,
technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které
splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Technický dozor u téže stavby v případě zakázky na stavební práce nesmí provádět dodavatel
ani osoba s ním propojená.
Projektová dokumentace pro potřeby výběrového řízení byla zpracovaná:
•

Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby byla zpracována v září
2017 společností Ing. Linda Smítalová – Atelis, se sídlem: Hviezdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc,
IČ: 74276361, hlavní inženýr projektu: Ing. Linda Smítalová, ČKAIT 1201908 – obor dopravní
stavby, dále navrhli: Ing. Petr Smítal, Bc. Jan Schneyder, Ing. Lenka Mazáčová.

Na vypracování zadávací dokumentace se podíleli dále:
•

Návrh textů – výzva k podání nabídek včetně příloh byl dle požadavků zadavatele vypracován
pověřenou osobou Ing. Radkem Starým, BON TENDR s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, IČ:
04683374 a následně odsouhlasen statutárním orgánem veřejného zadavatele.

Podáním žádosti o účast v daném ZŘ – prokázání kvalifikace v daném ZŘ přijímá účastník zadávacího
řízení plně a bez výhrad kvalifikační podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto
podmínkám. Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení před podáním žádosti o účast pečlivě
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v kvalifikačních podmínkách a
bude se jimi řídit. Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne včas všechny požadované informace
a dokumentaci, nebo pokud jeho žádost nebude v každém ohledu odpovídat kvalifikačním podmínkám,
může to mít za důsledek vyřazení žádosti uchazeče a následné vyloučení účastníka zadávacího řízení
z tohoto řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení ke
kvalifikačním podmínkám obsaženou v jeho žádosti o účast; jakákoliv výhrada znamená vyřazení
nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení.
Zadavatel (zastupující zadavatel) komunikuje s dodavatelem zásadně písemně v souladu s § 211
zákona. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zastupujícím zadavatelem) a dodavatelem musí
probíhat elektronicky (s výjimkou případů ve smyslu § 211 odst. 3 zákona), a to primárně
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje dostupného na https://www.ezak.etenders.cz/ (dále jen „elektronický nástroj“ nebo „E-ZAK“). Dalšími komunikačními elektronickými
prostředky, které může zadavatel (zastupující zadavatel) používat budou zejména elektronická pošta
prostřednictvím datových schránek či e-mailová komunikace.
Pro komunikaci se zadavatelem (zastupujícím zadavatelem) prostřednictvím elektronického nástroje je
dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje E-ZAK. Pro elektronické podání
nabídky musí být dodavatel držitelem kvalifikovaného certifikátu.
Uživatelská příručka pro práci s výše uvedeným elektronickým nástrojem je volně dostupná na adrese:
https://www.ezak.e-tenders.cz/manualy.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje účastníkům zadávacího řízení podle podmínek
zadávacího řízení, předává písemně v souladu s ustanovením § 214 zákona na profilu zadavatele.
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1. Údaje o zahájení užšího řízení dle § 58 odst. 1 zákona
Datum odeslání výzvy k podání žádosti o účast na věstník veřejných zakázek podle ustanovení § 212
zákona: 28.06.2019
Kvalifikační dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání
žádostí o účast. Žádosti je možno podávat pouze elektronicky na elektronický nástroj zadavatele
- https://www.ezak.e-tenders.cz/ (E-ZAK).

2. Údaje o zadavateli a smluvní zastoupení zadavatele
Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce a osoba oprávněná jednat:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Obec Lomnice
Lomnice č.p. 42, 793 02 Lomnice
00296198
CZ00296198
Anna Šomodíková, starostka obce
Anna Šomodíková, starostka obce

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296198 - zde naleznete pro toto ZŘ
odkaz na použitý profil https://www.ezak.e-tenders.cz/ k elektronickému vložení žádosti a
nabídky.
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ na základě uzavřené
objednávky/smlouvy a plné moci jiná osoba:
Smluvní zastoupení zadavatele:
Název:
Sídlo zastupujícího zadavatele:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

BON TENDR s.r.o.
28. října 68/165, 709 00 Ostrava
04683374
neplátce DPH
Ing. Radek Starý
stary@bontendr.cz
+ 420 606 795 575

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 64771

3. Předmět plnění zakázky a předpokládaná hodnota VZ:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba smíšené stezky a chodníkových ploch v přidruženém
prostoru silnice I/45, průtahu obcí Lomnice. Součástí je i výstavba parkovacích ploch a zálivkových
zastávek linkové autobusové dopravy.
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Část č. 1 – chodníky a nástupiště: Předmětem je rekonstrukce chodníkových ploch v přidruženém
prostoru silnice I/45 na průtahu obcí vč. řešení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které
navazují na SO 101 Smíšená stezka - tato část projektu je zažádána do oblasti "Cyklostezky". V tomto
stavebním objektu se nachází další přechod pro chodce. Součástí je výstavba zálivových zastávek
linkové autobusové dopravy v jejich nové optimální poloze. Obec Lomnice má 501 obyvatel. Obcí
prochází významný silniční tah směrem na Polsko s vysokým podílem těžké kamionové dopravy.
Část č. 2 – smíšená stezka: V letech 2015 a 2017 byla z příspěvků ze SFDI zahájena realizace prvních
etap smíšené stezky spojující místní komunikaci od obecního úřadu a místní prodejnu (jižním směrem).
Na tento úsek délky 689 m navazoval severním směrem úsek do místní části Tylov délky 232 m vč.
lávky přes vodní tok. Nyní se předkládá navazující jižní etapa od křižovatky silnice I/45 s místní
komunikací (na p.č. 1184/1), jedná se o novostavbu stezky délky 1038 m vč. lávky přes vodní tok. Záměr
je úzce provázán s navazujícími stavebními objekty SO 102 Chodníky a SO 103 Autobusové zálivy, pro
které je žádáno z programu „Bezpečnost“.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové
dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 1 této kvalifikační dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. Veškeré
požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné a již musí
být zahrnuty v nabídce uchazeče.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR
a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Zadavatel zdůrazňuje, že zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy
v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.
Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti:
a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001
Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
b) fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD,
c) výrobní či dílenská dokumentace stavby v těch částech stavby, kde zhotovitel stavby není
schopen realizovat dílo dle zadávací dokumentace stavby,
d) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude
doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo
protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
e) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
•

doklady uvedené pod body a) – d),

•

zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby,

•

dokladu prokazujícího provedení stavby v souladu se stavebním povolením,

•

písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválenému rozpočtu, předem
odsouhlasené investorem,
f) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové
podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně všech přeložek inženýrských sítí,
h) vypracování geometrických plánů stavby pro její zápis do katastru nemovitostí,
i) poskytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu u stavebního úřadu,
j) zhotovitel stavby zajistí před realizací díla aktualizaci vyjádření dotčených správců sítí v daném
území stavby v souladu s realizací díla,
k) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
l) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
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m) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla,
n) zajištění stavby z hlediska bezpečnosti (např. oplocení, zajištění výkopů, úklid, přístupnost,
hluk, přerušení dodávky energií aj.),
o) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
p) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
r) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
s) provedení přejímky stavby,
t) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
u) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
v) instalace identifikačních tabulí stavby (název stavby, investor, dodavatel, TDS včetně
kontaktních spojení),
w) realizace a zajištění případného projednání a schválení dočasného dopravního značení,
x) zabezpečení výkopů a ohraničení staveniště, případné zřízení náhradních pochůzích cest pro
chodce,
y) aj.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 21.861.529,23 Kč bez DPH, z toho:
• část č. 1 – chodníky a nástupiště: 6.073.095,49 Kč bez DPH
• část č. 2 – smíšená stezka: 15.788.433,74 Kč bez DPH

4. Doba a místo plnění předmětu VZ, prohlídka místa plnění
4.1. Místo plnění veřejné zakázky
Lomnice u Rýmařova (blíže viz projektová dokumentace)
4.2. Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění zakázky:

nejdříve od 20.08.2019

Ukončení díla:

nejpozději do 280 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací,

Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou
zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem.
Termíny jsou předpokládané (orientační) a závisí rovněž na průběhu výběrového řízení, podmínkách
dotačního titulu a dalších organizačních skutečnostech na straně zadavatele.
4.3. Prohlídka místa plnění
Uchazeči na základě projektové dokumentaci mohou učinit prohlídku okolí místa plnění zakázky
nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.

5. Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.
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Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky.
Dále zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů kterými prokazuje svoji
kvalifikaci, a to v následujícím rozsahu:
-

základní způsobilost poddodavatele postupem dle § 75 zákona,

-

profesní
způsobilost
poddodavatele
prokáže
uchazeč
z obchodního/živnostenského
rejstříku
poddodavatele
v obchodním/živnostenském rejstříku zapsán).

předložením
výpisu
(je-li
poddodavatel

Dodavatel nemůže nahradit požadované doklady k prokázání kvalifikace čestným prohlášením.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího
řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 86 zákona. Zadavatel
stanoví povinnost, prokázat kvalifikaci dodavatele doklady, které jsou zadavatelem specifikovány níže.
5.1. Základní způsobilost dle § 74 zákona - způsobilým je dodavatel:
a) který 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.,
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který 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) který 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.
Dodavatel prokáže základní způsobilost doklady uvedenými v § 75 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
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) zákona.
5.2. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1, 2, písm. a), b), c) zákona - způsobilým je dodavatel:
Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku,
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:
➢

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

➢

Projektovou činnost ve výstavbě,
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➢

Nakládání s odpady vyjma nebezpečných,

➢

Výkon zeměměřičských činností,

➢

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

c) osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, v oboru:
➢ Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby) –
autorizovaný stavební inženýr,
➢ Dopravní stavby – autorizovaný stavební inženýr,
➢ Mosty a inženýrské konstrukce – min. autorizovaný technik,
➢ Zkušebnictví a diagnostika staveb – min. autorizovaný technik.
d) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm.
c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
5.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 odst. 1, 2 zákona - způsobilým je dodavatel:
Dodavatel prokáže ekonomickou kvalifikaci předložením:
a) výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil nejméně 40.000.000,- Kč bez
DPH, a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období (jestliže dodavatel
vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní
období od svého vzniku).
5.4. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 1, 2, písm. a), c), d) a j) zákona - způsobilým je
dodavatel:
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:
a) Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
z těchto prací.
Dodavatel splňuje předmětný kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací uvede a
doloží osvědčení objednatelů pro:
1) Minimálně dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění
zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce smíšené stezky pro cyklisty a chodce, případně
cyklostezky, ve finančním objemu min. 13.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku jejichž
součástí byla i realizace veřejného osvětlení (VO) a odvodnění,
Z uvedených min. 2 referenčních zakázek musí min. u jedné referenční zakázky být doloženo,
že součástí realizace byla i výstavba či rekonstrukce lávky přes vodní tok.
2) Minimálně dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění
zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce smíšené stezky pro cyklisty a chodce, případně
cyklostezky, ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku jejichž
součástí byla i realizace opěrné nebo zárubní zdi v objemu min.20m3,
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3) Minimálně jedna realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění
zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce smíšené stezky pro cyklisty a chodce, případně
cyklostezky, ve finančním objemu min. 4.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku jejichž
součástí byla i realizace min. 1 či více autobusových zálivů s cementobetonovým povrchem,
4) Minimálně dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění
zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce smíšené stezky pro cyklisty a chodce, případně
cyklostezky, ve finančním objemu min. 2.500.000,- Kč bez DPH za každou zakázku jejichž
součástí byla i realizace povrchů ze zámkové dlažby nebo asfaltové směsi s červeným
bezpečnostním povrchem.
Všechny výše uvedené požadavky musí vyplývat z doložených referenčních listin a specifikací referencí
uvedených v jejich seznamu (jestli-že relevantní informace prokazující požadavky zadavatele nebude
vyplývat z referenčního listu, je uchazeč povinen prokázat jinými relevantními doklady – např. částí
smlouvy o dílo, výňatkem z rozpočtu, dodatečným potvrzením objednatele vztahujícímu se ke
konkrétnímu požadavku (např. emailem), je dostačující pouze informace v seznamu referencí či čestné
prohlášení uchazeče).
Jestli-že jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze tuto referenci
použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany
dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a v jakém rozsahu.
POZN.: Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých
nebude uchazeč (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, subdodavatel) v pozici generálního
dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky,
přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci
zakázky vztahující se k předmětu reference.
POZN.: Jestli-že nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje
požadavky kvalifikační dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu
referenčních zakázek. např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá specifikace
předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu referencí s přesným
určením předmětu realizace, hodnoty konkrétní prokazované reference a doby realizace.
POZN.: Jestli-že se jedná o zakázku probíhající, splní dodavatel požadavky na předmětnou referenční
zakázku pouze v případě, že referenční zakázka splní všechny výše požadované parametry ke dni
vydání osvědčení a tato skutečnost bude z předloženého osvědčení patrná.
POZN.: Uchazeč v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby zadavatele (objednatele),
u kterých může zadavatel uchazečem uvedené informace ověřit.
b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, kteří se
budou podílet na realizaci zakázky v pozici:
• hlavního stavbyvedoucího,
• stavbyvedoucího,
➢ člena týmu odpovědný za odvodnění,
➢ člena týmu odpovědného za inženýrské stavby (zárubní zeď, mostní
stavby).
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:
➢ dokladů o vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení) a dokladů o odborné kvalifikaci osob
(certifikáty, oprávnění, autorizace).
➢ profesních životopisů formou čestného prohlášení, obsahujících délku jejich praxe a
informaci o účasti těchto osob na realizovaných projektech - zakázkách (včetně
specifikace jejich profesní pozice v rámci referenčních zakázek, specifikace předmětu
referenčních zakázek a doby jejich realizace, případně osvědčením od veřejných
zadavatelů).
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➢

pokud se nejedná o zaměstnance dodavatele, bude rovněž doložen závazek těchto osob
podílet se na plnění zakázky v uvedené funkci (tento závazek může plynout
z poddodavatelské smlouvy, případně může být formou čestného prohlášení dané osoby).

Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto:
➢ Hlavní stavbyvedoucí musí mít
o vysokoškolské vzdělání stavebního směru,
o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby jako autorizovaný
inženýr,
o min. 7 let praxe při řízení stavebních prací obdobného typu, přičemž jako stavbyvedoucí
musel působit min. u dvou obdobných zakázek jako je předmět ZŘ, tj. výstavba či
rekonstrukce smíšené stezky pro cyklisty a chodce či cyklostezky, ve finančním
objemu min. 13 mil. Kč bez DPH za každou referenční zakázku.
➢ Stavbyvedoucí – člen týmu odpovědný za odvodnění musí mít
o vysokoškolské vzdělání stavebního směru,
o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby) jako min. jako autorizovaný
technik,
o min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného typu, přičemž jako stavbyvedoucí
musel působit min. u dvou obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení, tj.
výstavba či rekonstrukce kanalizace, ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH
za každou referenční zakázku.
➢ Stavbyvedoucí - člen týmu odpovědný za lávku přes vodní tok musí mít:
o min. středoškolské vzdělání stavebního směru ukončené maturitní zkouškou,
o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
min. jako autorizovaný technik,
o min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného typu, přičemž jako stavbyvedoucí
nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit min. u jedné obdobné zakázky jako je
předmět výběrového řízení, tj. výstavba či rekonstrukce smíšené stezky pro
cyklisty a chodce či cyklostezky, ve finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH za
každou referenční zakázku.

POZN.: Výše specifikované požadavky zadávací dokumentace na členy týmu a jejich odbornost musí
vyplývat z předložené dokumentace. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové týmu
podíleli na realizaci předmětu zadávacího řízení dle výše specifikovaných pozic. Pozici hlavního
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž osoba.
Pozn. Pozice stavbyvedoucího je definována nejen jako částečný zástup za hlavního stavbyvedoucího
v době jeho nepřítomnosti, ale rovněž jako pozice „druhého stavbyvedoucího“, který má povinnost se
realizace účastnit vedle hlavního stavbyvedoucího po celou dobu realizace s ohledem na rozsah a
náročnost výstavby probíhající na několika místech zároveň.
c) Přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení za poslední 3 roky
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení
dodavatele obsahujícího přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců nebo osob v obdobném
postavení za poslední 3 roky.
Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech zaměstnával alespoň 25
zaměstnanců (nebo osob v obdobném postavení) v každém z posledních 3 roků.

6. Posouzení prokázání splnění kvalifikace v užším řízení
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Zadavatel dle § 58 odst. 3 zákona vyzve k podání nabídky všechny účastníky zadávacího řízení, kteří
prokázali splnění kvalifikace v plném rozsahu a nebyli vyloučeni.
Účastníci zadávacího řízení musí podat žádost o účast a prokázat splnění kvalifikace ve stanovené
lhůtě (viz níže).

7. Další požadavky zadavatele na obsahové náležitosti žádosti o účast a
dokumenty prokazující kvalifikaci
Součástí žádosti o účast a dokumentace prokazující kvalifikaci uchazeče musí být rovněž:
Výčet poddodavatelů a vyjádření jejich podílů na zakázce (uvedení poddodavatelů a jejich podílů
na plnění zakázky včetně procentuálního vyjádření a konkrétní části plnění zakázky). V
poddodavatelském schématu musí být v této fázi výběrového řízení uvedeni především
poddodavatelé, pomocí kterých uchazeč prokazuje, či bude prokazovat kvalifikační předpoklady,
a to v tom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se budou podílet na prokázání kvalifikačních
předpokladů. Při specifikaci části plnění zakázky, které budou realizovány poddodavatelsky,
musí dodavatel vycházet ze specifikace předmětu výběrového řízení uvedené v projektové
dokumentaci.
Pozn.: Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží čestné prohlášení
o tom, že poddodavatele nevyužije.
Pozn.: Uchazeč je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace,
jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový
poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady,
které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační
předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas
se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty
předloženy.

8. Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování žádosti o účast a
prokázání splnění kvalifikace
8.1 Způsob a forma zpracování žádosti o účast a prokázání splnění kvalifikace
Žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat výhradně v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s
požadavky elektronického nástroje, a to včetně požadovaného řazení žádosti o účast a prokázání
splnění kvalifikace.
Žádost o účast musí být na první straně označena názvem zakázky a identifikačními údaji uchazeče.
8.2 Požadavky na jednotné uspořádání
Uchazeč sestaví žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí.
„Žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace“
a) identifikační údaje o uchazeči
b) obsah
c) žádost o účast
d) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
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e) poddodavatelské schéma
f)

další doklady požadované v kvalifikační dokumentaci (např. plná moc)

9. Způsob a místo pro podání žádosti o účast a prokázání splnění kvalifikace
Elektronická žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace bude doručena zadavateli prostřednictvím
elektronického nástroje (E-ZAK), a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání žádostí o účast
a prokázání splnění kvalifikace v oznámení o zakázce, tj. do 31.07.2019 do 11:00 hod.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.
Veškeré doklady k prokázání kvalifikace musí být předloženy v originále, tedy včetně doložky o
elektronické konverzi dokumentu či se musí jednat o doklad elektronicky podepsaný platným
elektronickým podpisem, a to oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče – např. u čestných
prohlášení o bezdlužnosti, poddodavatelském schématu apod.
Kompletní elektronická nabídka pak bude, taktéž jako celek, za uchazeče podepsána platným
elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

10. Práva zadavatele
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.

11. Další podmínky výběrového řízení a zpřesňující požadavky zadavatele
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části.
Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní
údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob, popřípadě
si ve vhodných případech vyhrazuje právo na předložení vzorků dodávek před ukončením ZŘ, a to
v rámci požadované součinnosti..
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora
v rámci příslušného dotačního titulu.
V Ostravě dne 28.06.2019

Digitálně podepsal

Ing. Bc.
Ing. Bc. Radek Starý
2019.06.28
Radek Starý Datum:
13:42:15 +02'00'
________________________
Ing. Radek Starý – BON TENDR s.r.o.
na základě plné moci zástupce zadavatele
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Přílohy:
1. Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr
POZN.: Zadavatel doporučuje zájemcům o zakázku vycházet (při zpracování žádosti o účast a
dokumentace prokazující kvalifikační předpoklady) z komplexní dokumentace včetně projektových
dokumentací, jelikož je zadavatelem požadováno v rámci předložení kvalifikace rovněž
poddodavatelské schéma, jenž musí odpovídat poddodavatelům, pomocí kterých je prokazována
kvalifikace, a to v objemu poddodavatelských prací odpovídajícím poddodavateli prokázané kvalifikaci.
Poddodavatelé, pomocí kterých zájemce o zakázku bude prokazovat kvalifikační předpoklady, se musí
podílet na realizaci zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost bude ze
strany zadavatele kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít za
následek uplatnění sankcí ze strany zadavatele – viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ustanovení § 83.
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