ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení
a v souladu s ExMP č. 69 - Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013

„Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa“

Zadavatel: Město Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice

Tato veřejná zakázka bude financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen
„ROP SZ“), Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – Podpora
revitalizace a regenerace středních a malých měst.
Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce kulturního domu – IV. etapa“
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PREAMBULE
V souladu s ust. § 48 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) je Vám prostřednictvím uveřejnění na profilu
zadavatele poskytována tato zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Kraslice –
stavební úpravy kulturního domu IV. etapa“. Tato zadávací dokumentace je
vypracována, jako upřesňující podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího
řízení na dále specifikovanou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v
souladu s ust. § 25 a § 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Zadavatel zapracoval do této zadávací dokumentace náležitosti předepsané v aktuálních
metodických pokynech Úřadu regionální rady pro zadávání veřejných zakázek.
Při financování veřejné zakázky z ROP SZ, jak je uvedeno výše, je vybraný uchazeč
povinen akceptovat všechny povinnosti z toho vyplývající. Veškeré práce a činnosti v
rámci této veřejné zakázky budou prováděny v souladu s platnými dokumenty ROP
SZ, zejména s Příručkou pro žadatele a Příručkou pro příjemce podpory. Příslušné
dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky pro
dodavatele jsou přístupné na http://www.nuts2severozapad.cz.
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
Telefon:
Profil zadavatele:

Město Kraslice
Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice
00259438
Roman Kotilínek, starosta města
+420 352 370 410
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/meskrasli/

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatel je, v souladu s ust. § 151 zákona v zadávacím řízení, zastoupen níže uvedenou
osobou, která za zadavatele vykonává zadavatelskou činnost, včetně zajištění průběhu
zadávacího řízení.
Název:
ABRI, s.r.o.
Sídlo:
Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov
IČ:
616 79 763
Kontaktní osoba:
Linda Zemanová
e-mail:
zemanova@abri-dotace.cz
telefon:
+ 420 352 723 185

2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 Název veřejné zakázky „Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV.
etapa“
2.2 Druh veřejné zakázky a předpokládaná hodnota
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a zároveň hodnota maximální a
nepřekročitelná činí 9.897.037,- Kč bez DPH.
2.3 Uvedená výše předpokládané hodnoty je zároveň maximální nabídková cena
akceptovatelná zadavatelem. Nabídková cena bez DPH, za předmět této veřejné
zakázky, nesmí překročit předpokládanou hodnotu této veřejné
zakázky uvedenou v bodě 2.2. Pokud uchazeč ve své nabídce uvede vyšší
nabídkovou cenu, nebude nabídka splňovat stanovené požadavky zadavatele a
takový uchazeč bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení !!!
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle § 47 zákona
Kód CPV

Popis

45212000-6

Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu,
ubytování a restaurace
Rekonstrukce budov

45454100-5

2.4 Předmět veřejné zakázky:
Rekonstrukce a stavební úpravy
Předmětem této zakázky je zpřístupnění kulturního domu osobám se sníženou
schopností pohybu, stavební úpravy spojené s rekonstrukcí jevištní techniky,
nového vzduchotechnického zařízení sálu a požárně bezpečnostní řešení.
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace pro sociální
zařízení v 1.NP a ve 2.NP a rekonstrukce hlavních rozvodů v 1.PP. Kompletní
rekonstrukce stávajícího sociální zařízení pro zaměstnance a soc. zařízení pro sál a
restauraci a to v 1.NP a 2. NP.
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Detailní závazné specifikace této veřejné zakázky obsahuje projektová
dokumentace s názvem: „Kraslice, kulturní dům – rekonstrukce a stavební úpravy
IV. etapa" zpracovaná v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby Ing.
Helenou Michálkovou – PPP v 01/2015.
2.5 Místo a doba plnění
Místo plnění: Město Kraslice, nám. T. G. Masaryka č.p.1782, p. parc. č. 2077/1 k.ú.
Kraslice NUTS 3: CZ 041 Karlovarský kraj, NUTS 4: CZ0413 – okr. Sokolov
Předpokládaný termín zahájení/předání staveniště: 15. 04. 2015
Předpokládaný termín ukončení prací: nejdéle do 31. 08. 2015

3 OBECNÉ POKYNY A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
3.1 Tato veřejná zakázka se nedělí na dílčí plnění a musí ji zajišťovat jediný uchazeč.
Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah stavebních prací, které jsou
požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty.
3.2 Uchazeč nese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.
Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez
ohledu na způsob vedení nebo výsledek zadávacího řízení.
3.3 Zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na svém
profilu zadavatele na adrese https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/meskrasli/,
kde jsou všechny části zadávací dokumentace volně v el. podobě dálkově přístupné.
3.4 Uchazeč je vázán celým obsahem podané nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty stanovené na 60 kalendářních dnů.
3.5 Vzhledem ke skutečnosti, že místo plnění (budova) veřejné zakázky není běžně
veřejně přístupné (parcela č. 2077/1 v k.ú. Kraslice, jehož umístění je v této
zadávací dokumentaci přesně vyspecifikováno), bude zadavatelem organizována
prohlídka místa plnění. Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro
realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Termín prohlídky místa plnění
je stanoven na 17. 02. 2015 od 9:00 hodin. Sraz uchazečů bude na adrese: nám. T.
G. Masaryka č.p.1782, 358 01 Kraslice před hlavním vchodem do kulturního domu.
Prohlídka místa budoucího provádění prací není povinná a slouží výhradně k
seznámení zájemců s technickými detaily, provozními podmínkami, možnostmi a
případnými omezeními při realizaci díla, a to prostou vizuální prohlídkou.

4 SUBDODAVATELÉ
4.1 Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby každý uchazeč ve své
nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které hodlá zadat subdodavatelům, a
aby uvedl identifikační údaje těchto subdodavatelů. Seznam subdodavatelů uvede
dodavatel jako samostatnou část své nabídky (příloha č. 4). V tomto seznamu
subdodavatelů budou uvedeni také ti subdodavatelé, pomocí nichž dodavatel
prokazuje část kvalifikace dle bodu 5.4 zadávací dokumentace.
4.2 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
4.3 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí.
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5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ
5.1 Způsob prokázání kvalifikace
V souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona uchazeč ve zjednodušeném podlimitním
řízení prokazuje splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; a že je
ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. Pokud uchazeč na
základě svého uvážení předloží v rámci nabídky již přímo samotné doklady
prokazující splnění kvalifikace zadavatel, bude tyto doklady také akceptovat.
Každý uchazeč tedy min. vyplní a podepíše vzorové čestné prohlášení
předkládané k vyplnění v příloze č. 2 zadávací dokumentace, či předloží
vlastní prohlášení s příslušným obsahem.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je následně povinen
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály či ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu za účelem ověření údajů
uvedených v čestném prohlášení, a to včetně případné smlouvy uzavřené se
subdodavatelem, pomocí něhož uchazeč prokazuje část kvalifikace a dalších
nutných dokladů dle zákona.
5.2 Rozsah a způsob prokázání požadované kvalifikace
1) Základní kvalifikační předpoklady - § 53 odst. 1 zákona
Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve
smyslu § 53 zákona. Čestné prohlášení je součástí prohlášení, které je přílohou č. 2.
Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, povinně prokáže
zadavateli, ve smyslu § 62 odst. 3 zákona, před podpisem smlouvy splnění
základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu či ověřené kopie
následujících dokladů:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení z něhož vyplývá, že dodavatel nemá v evidenci spotřební
daně zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v ČR, tak v zemi sídla či místa
podnikání dodavatele [§ 53 odst. 1 písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení, příp.
úřadu dle právního řádu země sídla či místa podnikání dodavatele, že dodavatel
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi svého sídla [§ 53 odst.
1 písm. h)].
Žádný z výše uvedených dokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
U výpisů z Rejstříku trestů platí, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí být
doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě
(dodavateli), tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům
statutárního orgánu této právnické osoby (dodavatele), a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí být doložen tento výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této
právnické osobě, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního
orgánu této právnické osoby.
2) Profesní kvalifikační předpoklady - § 54 písm. a) a b) zákona
Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele o splnění profesních kvalifikačních předpokladů – viz.
příloha č. 2.
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Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže zadavateli, ve
smyslu § 62 odst. 3 zákona, před podpisem smlouvy splnění profesních
kvalifikačních předpokladů předložením originálu či ověřené kopie následujících
dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence ne starší než 90 dní k datu podání nabídek, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů,
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Toto uchazeč doloží
předložením výpisu z živnostenského rejstříku v oboru provádění staveb, jejich
změn a odstraňování,
Výpisy z obchod. či živnost. rejstříku nepostačuje doložit jen formou výpisů
pořízených prostřednictvím sítě internet, které mají pouze informativní povahu.
c) doklad o odborné způsobilosti uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu předložení dokladů prokazujících
autorizaci nezbytnou k plnění veřejné zakázky tj. v oboru pozemní stavby
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v
platném znění.
Vedle osvědčení o autorizaci vybraný uchazeč dále doloží doklad, ze kterého je
patrný vztah této osoby k uchazeči – například čestné prohlášení uchazeče, že
odpovědná osoba je jeho zaměstnancem, případně smlouvu o subdodávce, a
další zákonem požadované dokumenty, pokud prokazuje uchazeč autorizaci
pomocí subdodavatele.
3) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku
Dodavatel, v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona, předloží čestné
prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele z něhož vyplývá, že je
ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.
4) Technické kvalifikační předpoklady - § 56 odst. 3) písm. a) zákona
Dodavatel předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele o splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
tj. čestné prohlášení v podobě seznamu (součást přílohy č. 2), že
v posledních 5 letech dodavatel realizoval alespoň tři (3) významné stavební
zakázky s obdobným předmětem plnění jako je předmět této veřejné
zakázky s uvedením jejich finančního objemu a popisu. Za obdobné plnění
jsou přitom považovány stavební zakázky na výstavbu či rekonstrukci
budov občanské vybavenosti (dle definice uvedené v ust. § 6 vyhlášky č.
398/2009 Sb.) nebo budov k bydlení, každá v min. hodnotě 4.000.000,- Kč
bez DPH.
Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, následně prokáže
zadavateli, ve smyslu § 62 odst. 3 zákona, před podpisem smlouvy, splnění tohoto
technického kvalifikačního předpokladu předložením originálu či ověřené kopie:
 Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací (tzv.
potvrzené reference), které bude zahrnovat cenu, dobu, místo a předmět
provádění těchto stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně. Doporučený vzor osvědčení k potvrzení
významné stavební zakázky/reference je přílohou č. 3.
Není-li možné osvědčení od osoby, která není veřejným zadavatelem dle
předchozího odstavce získat z důvodů na straně objednatele, pak lze předložit
smlouvu uzavřenou s touto osobou a doklad o uskutečnění plnění.
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5.3 Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč ve lhůtě pro podání
nabídek předložením čestného prohlášení z jehož obsahu je zřejmé, že
uchazeč splňuje požadovanou kvalifikaci dle bodu 5.2 této zadávací
dokumentace viz. příloha č. 2. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, pak
takové prohlášení musí učinit každý z nich.
5.4 Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem
Není-li uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle ust. § 50
odst. 1 písm. b) a d) zákona (tj. profesních a technických kvalifikačních
předpokladů) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Možnost prokázání kvalifikace
subdodavatelem je tedy obecně dána u všech kvalifikačních předpokladů, vyjma
základních kvalifikačních předpokladů a předložení výpisu z obch. rejstříku či jiné
obdobné evidence. Je-li část kvalifikace prokazována subdodavatelem je uchazeč
následně povinen předložit:
a) Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j)
b) Výpis z obchod. rejstříku či obdobné evidence je-li zde zapsán (§ 54 písm. a)
c) Smlouvu uzavřenou s tímto subdodavatelem
Z této smlouvy uzavřené se subdodavatelem bude vyplývat závazek
subdodavatele k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění této
veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Subdodavatel se zde tedy
smluvně zaváže dodavateli, že za něj splní část či celý předmět veřejné zakázky.
Zadavateli postačí, když smlouvu se subdodavatelem uzavře pouze jeden z členů
případného konsorcia.
5.5 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona, tj. splnění základních kvalifikačních
předpokladů a § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v obchod. rejstříku nebo jiných evidencích zapsán.
5.6 Podání společné nabídky několika dodavatelů
a) Pokud podává nabídku na plnění veřejné zakázky více dodavatelů společně
(tzv. dodavatelské konsorcium), musí každý z nich prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 50 odst. 1 písm. a) zákona
resp. § 53 zákona (tj. prohlášení dle bodu 5.2) a profesní kvalifikační
předpoklady dle § 54 písm. a) zákona, tj. doložit výpis z obchodního
rejstříku či jiné obdobné evidence. Ostatní kvalifikační předpoklady dokládají
společně, tedy každý z nich může prokázat pouze některý z kvalifikačních
předpokladů, některý oprávnění k podnikání, jiný splnění významných
stavebních prací aj.
b) Tito dodavatelé jsou dále spolu s výše uvedenými doklady o splnění
kvalifikace povinni přiložit také smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i
po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
5.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, dle ust. § 53
odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 písm. a) až d)
zákona, využít za podmínek stanovených v § 127 zákona, výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, ne staršího než 3 měsíce. Uchazeči mohou dále
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k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v ust. §
134 zákona, certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Certifikát musí být platný ve smyslu ust. § 140 odst. 1 zákona (tj. platnost
certifikátu je 1 rok). Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazečem
v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel přijme za podmínek stanovených
v ust. § 143 zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
případně zahraniční certifikát.
5.8 UPOZORNĚNÍ na způsob prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu
kvalifikovaných či certifikovaných dodavatelů. Tento výpis musí v potřebném
rozsahu dodavatel předložit namísto čestného prohlášení již při podání nabídek,
neboť výpisy nahrazují prokázání splnění části kvalifikace za předpokladu, že jsou
předloženy ve lhůtě pro podání nabídek.

6 DODATEČNÉ INFORMACE
6.1 Uchazeči mohou v případě nejasností písemně požádat u osoby zastupující
zadavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Přičemž za
písemnou se považuje také žádost uchazeče zaslaná pomocí emailu na adresu:
zemanova@abri-dotace.cz. Kontaktní osoba pro poskytování dodatečných
informací: Linda Zemanová. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
6.2 Odpovědi s dodatečnými informacemi budou odeslány do 3 pracovních dnů po
doručení žádosti o ně. Zadavatel zároveň dále vždy provede jejich uveřejnění na
svém profilu zadavatele: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/meskrasli/,
kde budou tyto dodatečné informace spolu se zadávací dokumentací volně dálkově
přístupné. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout/zveřejnit i bez
předchozí žádosti.
6.3 Z uvedených důvodů zadavatel důrazně doporučuje všem uchazečům
průběžně po celou dobu lhůty pro podání nabídek sledovat profil zadavatele.

7 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
7.1

Požadavky na další obsah nabídky dle ust. § 68 odst. 3 zákona
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.
Uvedené seznamy a prohlášení dle písm. a) až c) předloží uchazeč jako součást
prohlášení, které je přílohou č. 2.

7.2 Harmonogram provádění díla
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil týdenní časový
a finanční harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých
druhů prací. Uchazeči při zpracování harmonogramu budou vycházet, že
předpokládaný termín zahájení prácí bude 15. 04. 2015 a termín ukončení prací
nejdéle do 31. 08. 2015.
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7.3 Veškeré nabídky musejí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce
v jednom podepsaném originále označeném jako „originál“ a jedné kopii
označené „kopie“. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi
bude mít přednost verze originální. Všechny verze nabídky musejí být řádným
způsobem svázané nebo zapečetěné tak, aby nemohlo dojít k vypadávání listů a
jednotlivé listy musí být očíslovány. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (oceněný rozpočet) v elektronické podobě se na CD
předkládá pouze v jednom vyhotovení.
7.4 Veškeré nabídky musí být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání
nabídek, tj. do 06. 03. 2015 10:00 hodin na adresu: Město Kraslice, nám. 28
října č. p. 1438, 358 01 Kraslice (sídlo Městského úřadu), a to osobně s
potvrzením přijetí nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
V případě osobního podání je možno nabídky podat na podatelně Městského úřadu
Kraslice. Nabídky zde budou přijímány do konce lhůty pro podání nabídek
v úředních hodinách: PO a ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ÚT a ČT 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
PÁ
8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
7.5 Veškeré nabídky, včetně příloh a všech doprovodných dokumentů, musí být
předloženy v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce označené názvem
veřejné zakázky dle tohoto vzoru:
„Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV.etapa“ - NEOTVÍRAT
Obálky s nabídkami budou opatřeny adresou pro doručování nabídek a zpáteční
adresou, na niž je možné zaslat uchazeči případné vyrozumění, dle ust. § 71 odst. 5
zákona o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek
7.6 Jednotlivé listy nabídky budou řádně očíslovány nepřerušenou vzestupnou
číselnou řadou. Nabídka bude opatřena obsahem a kopie musí být totožné
s originálem. V případě rozporu je závazný obsah originálu nabídky.
7.7 Uchazeč musí předložit rozpis cen v CZK za jednotlivé položky uvedené
v předkládaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jak
v písemné, tak v elektronické podobě na CD (dále jen výkaz výměr). Pro zpracování
nabídky se použije formát soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který
je v elektronické verzi ve formátu MS EXCEL součástí zadávací dokumentace.
Uchazeč musí ocenit všechny položky uvedené v předkládaném soupisu
prací, dodávek a služeb (slepém rozpočtu)! Nelze např. neocenit některou
z položek s tím, že je její cena zahrnuta v jiné z položek. Stejně tak nelze
ocenit některou z položek hodnotou 0,- Kč, taková nabídka bude považována
za neúplnou.
7.8 Uchazeč není oprávněn zasahovat do výkazu výměr. Nejasnosti či nutnost změn je
povinnost řešit dotazem na zadavatele pomocí žádosti o dodatečné informace dle
bodu 6. této dokumentace.
7.9 Nabídky musí být předloženy v korunách českých. Veškeré platby budou
prováděny v české měně, na základě fakturace provedených prací zhotovitelem a
po schválení fakturace zadavatelem.

8 POVINNÝ OBSAH NABÍDKY
8.1 Všechny předložené nabídky musí splňovat stanovené požadavky a musí obsahovat:
1) Obsah nabídky.
2) Krycí list nabídky (příloha č. 1).
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3) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, finanční a
ekonomické způsobilosti a dalších podmínek vč. seznamu statutárních
orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u
zadavatele, u dodavatele ve formě a.s. seznam vlastníků s hodnotu akcií vyšší
než 10% a prohlášení dodavatele že v souvislosti se zakázkou neuzavřel
zakázanou dohodu (příloha č. 2).
4) Podepsaný návrh smlouvy o dílo – doplněný (příloha č. 5).
5) Seznam subdodavatelů (příloha č. 4).
6) Kompletně oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr viz.–
zvláštní příloha č. 6 slepý rozpočet formát .xls, a to jak v písemné, tak
v elektronické podobě ve formátu .xls. Oceněný výkaz výměr (rozpočet) v el.
podobě bude odevzdán na CD v nezměněné a neuzamčené podobě.
7) Časový a finanční harmonogram provádění celého díla v členění min. po
týdnech.
8) Plnou moc, jestliže bude nabídku podepisovat zmocněnec.
8.2 Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž je vyžadován podpis
uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Pokud budou podepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat originál nebo
úředně ověřenou kopii jejího zmocnění.

9 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
9.1 Obálky s nabídkami budou za tímto účelem jmenovanou komisí otevírány na
jednání, které se bude konat dne 06. 03. 2015 od 10:05 v sídle zadavatele na
adrese: Město Kraslice, nám. 28 října č. p. 1438, 358 01 Kraslice v zasedací
místnosti v 1. patře budovy.
9.2 Zadavatel v souladu s ust. § 71 odst. 3 zákona stanovuje, že hodnotící komise plní
zároveň funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami.
9.3 Otevírání obálek se mohou účastnit zmocnění zástupci uchazečů, jejichž nabídky
byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a
kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na dvě fyzické
osoby. Zadavatel může požadovat po přítomných uchazečích prokázání totožnosti,
zmocnění a stvrzení účasti podpisem v listině přítomných uchazečů.

10 HODNOCENÍ NABÍDEK
10.1 Základním kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její celková výše v Kč bez DPH za
celou zakázku, která bude uvedena v krycím listu nabídky a návrhu smlouvy –
obchodních podmínkách. Maximální, zadavatelem akceptovatelná, cena je rovna
předpokládané hodnotě uvedené v bodu 2.2 této zadávací dokumentace.

11 PRÁVA A POVINNOSTI ZADAVATELE/DODAVATELE
11.1 Zadavatel si v souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo/možnost
uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele s tím, že
v takovém případě se považuje oznámení o výběru nejvhodnější nabídky za
doručené všem dotčeným zájemcům a uchazečům okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele.
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11.2 Zadavatel si v souladu s ust. § 60 odst. 2 zákona a § 76 odst. 6 zákona
vyhrazuje právo/možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na
profilu zadavatele s tím, že v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení
uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
11.3 Zadavatel na základě předchozích ust. výslovně upozorňuje všechny uchazeče na to,
že jim nebude poštovní službou doručováno oznámení o výběru ani příp.
rozhodnutí o vyloučení. Je proto nutné sledovat průběžně profil zadavatele.
11.4 Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, v průběhu lhůty pro podání
nabídek, doplnit či změnit zadávací podmínky.
11.5 Zadavatel je oprávněn v souladu s ust. § 84 odst. 2 zákona bez zbytečného odkladu
zrušit zadávací řízení mimo jiné pokud:
a) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné
změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které
zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je
nezpůsobil,
b) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro
které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
11.6 Vzhledem ke skutečnosti, že předmět veřejné zakázky má být z větší části
financován z dotačních prostředků ROP SZ, jak je popsáno výše, může být za
důvody pro zrušení dle předchozího odstavce považována mimo jiné také
skutečnost, kdy by nedošlo k přidělení požadované dotace na tento projekt
(zamýšlené finanční podpory) příp. její nepřidělení v plné výši.
11.7 Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí, že předmět plnění veřejné zakázky má
být financován z dotačních prostředků ROP SZ. V případě, že po uzavření smlouvy
s dodavatelem nebudou zadavateli přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů
plynoucích z realizace celého projektu v rámci ROP SZ, případně tyto náklady
budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od
smlouvy. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na
vyplacení ceny ve výši odpovídající rozsahu již vykonaných stavebních prací či
poskytnutých dodávek/služeb ke dni odstoupení.
11.8 Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení.
11.9 Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást
dokumentace o zadání veřejné zakázky.
11.10 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce.
11.11 Zadavatel v žádném případě nenese odpovědnost za žádné škody jakékoliv
povahy (zejména pak škody způsobené ztrátou zisku), nebo škody vzniklé
v souvislosti se zrušením zadávacího řízení, a to i v případě, že byl zadavatel na
možnost vzniku takových škod upozorněn.
11.12 Zadavatel je po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky povinen ve
smyslu § 147a zveřejnit na profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným
uchazečem vč. dodatků.
11.13 Dodavatel je povinen, po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným
uchazečem ve smyslu § 147a zákona, předat zadavateli seznam všech
subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny;
zadavatel tento seznam subdodavatelů, zveřejní na svém profilu zadavatele.
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12 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY
12.1 Detailní závaznou specifikaci této veřejné zakázky obsahuje prováděcí projektová
dokumentace s názvem: „Kraslice, kulturní dům – rekonstrukce a stavební úpravy
IV. etapa“ zpracovaná v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby Ing.
Helenou Michálkovou – PPP v 01/2015, která je v el. podobě součástí zadávací
dokumentace umístěné volně ke stažení na profilu zadavatele.
12.2 Výše uvedená projektová dokumentace, která je přílohou č. 7 této zadávací
dokumentace, obsahuje technické podmínky této veřejné zakázky. Technické
podmínky stanoví zadavatel s odkazem na následující dokumenty v pořadí:
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní
technické normy přejímající evropské normy,
b) evropská technická schválení,
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným
členskými státy EU a uveřejněné v Úředním věstníku EU,
d) mezinárodní normy, nebo jiné typy technických dokumentů než normy,
vydané evropskými normalizačními orgány.
12.3 Odkazy na výše uvedené dokumenty jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
Technické podmínky mohou být formulovány také odkazem na české technické
normy, stavební technické osvědčení nebo národní tech. podmínky vztahující se k
navrhování, posuzování a provádění staveb, stavebních prací a použití výrobků. Má
se za to, že všechny výše uvedené odkazy se vztahují na podobu dokumentů a
norem platných v běhu tohoto zadávacího řízení.
12.4 Ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zákona zadavatel u každého takového odkazu připouští
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za dodržení všech
příslušných požadavků stanovených v projektové dokumentaci.
12.5 V souladu s ust. § 44 odst. 4 zákona je součástí zadávací dokumentace také slepý
soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (rozpočet) v
elektronické podobě ve formátu XLS (otevřený sešit aplikace MS Excel).
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové
soustavy ÚRS (CS ÚRS) příp. individuálního popisu některých položek.
Dokumentace cenové soustavy je neomezeně přístupná na www.cs-urs.cz.
12.6 V souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona zadavatel výslovně umožňuje, aby v případě,
že by v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr bylo použito z důvodu nedostatečné přesnosti či srozumitelnosti
obchodní firmy, názvu nebo jména, specifického označení zboží a služeb platící pro
určitou osobu za příznačné, patentu na vynálezy, užitného vzoru, ochranné známky
nebo označení původu, bylo použito i jiných kvalitativně a technicky obdobných
řešení.

13 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Délka záruční doby na dílo je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje,
zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném
záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce
24 měsíců.
Nejdéle při předání díla bude dodavatelem předán soupis dodávek a zařízení, na něž se
tato individuální /zkrácená záruční doba vztahuje.
K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla, bude vybraným
uchazečem, nejdéle při předání a převzetí díla, předložen objednateli doklad
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o poskytnutí bankovní záruky ve formě tzv. záruční listinu v rozsahu uvedeném v
závazném návrhu smlouvy - obchodních podmínkách.

14 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Součástí zadávací dokumentace jsou ve smyslu § 44 odstavec 3 písm. a) zákona také
zadavatelem definované obchodní podmínky vč. platebních podmínek, a to ve formě
závazného návrhu smlouvy o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (příloha č. 5). Dodavatelé doplní tento návrh na žlutě vyznačených
místech o požadované údaje nutné pro její úplný obsah (údaje o uchazeči, kontaktní
údaje, údaje o odpovědných osobách atd.) a předloží jej jako součást své nabídky.
Dodavatel není oprávněn do textu obchodních podmínek jinak zasahovat či je měnit.
Každý uchazeč předloží vyplněný návrh smlouvy jako nedílnou součást své nabídky.
Smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem
podepisování uvedeném v obchodním rejstříku nebo osobou zmocněnou (plnou mocí,
nebo zmocněním) a opatřena razítkem. Součástí obchodních podmínek je také
požadavek zadavatele na předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a s rozsahem pojištění
v min. výši hodnoty díla sjednané na celou dobu plnění této veřejné zakázky. Vybraný
dodavatel bude povinen na výzvu zadavatele předložit tuto pojistnou smlouvu do 14
dnů od oboustranného podpisu této smlouvy.

15 POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU
Vzhledem k tomu, že tato veřejná zakázka bude financována z ROP SZ, bude v rámci
stavby osazen při jejím zahájení velkoplošný informační panel a před jejím ukončení
trvalá pamětní deska, a to:
a) Velkoplošný informační panel stálá kovová konstrukce o rozměrech 2,4 x 5,1 m s
informacemi o názvu projektu a spolufinancování projektu EU dle Metodického
pokynu pro publicitu ÚRR http://www.nuts2severozapad.cz/proprijemce/publicita-2.
b) Trvalá pamětní deska ze skla o rozměrech 300 x 400 mm. Pamětní deska bude
osazena na zeď kulturního domu na vhodné místo určené zadavatelem po
ukončení prací. Požadavky na vzhled a vzorový text popisů jsou specifikovány
v Metodickém pokynu pro publicitu ÚRR viz výše.

16 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - el. podoba
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, finanční a ekonomické
způsobilosti a dalších podmínek dle zákona vč. seznamů dle § 68 odst. 3 zákona
3. Vzor osvědčení o řádném plnění významných zakázek (reference)
4. Seznam subdodavatelů
5. Návrh smlouvy o dílo
6. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k vyplnění MS EXCEL (závazná el. podoba)
7. Projektová dokumentace pro provedení stavby (autor: Ing. Helena Michálková)
Všechny formuláře uvedené v této zadávací dokumentaci, vyjma Krycího listu nabídky, slouží jako
doporučený vzor. Uchazeč může za splnění všech požadavků a náležitostí použít vlastní znění těchto
dokumentů.
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