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1. PREAMBULE 

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů k výše 

uvedené veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále již „zákon“) na stavební práce. Práva, 

povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. 

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Úprava návsi v Hovoranech“ (registrační 

číslo CZ.1.11/3.3.00/36.01533) spolufinancovaného Evropskou unií v rámce Regionálního operačního 

programu NUTS II Jihovýchod. 

Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací 

dokumentace, příp. požadované v písemné výzvě k podání nabídky. Uchazeč je dále povinen plně 

respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které 

nebudou splňovat požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení 

vyloučeny. 

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 

jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné 

zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Základní pojmy a zkratky: 

 Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či 

více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné provedení stavebních prací, poskytnutí 

dodávek či služeb. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat dle zákona, musí být 

realizována na základě písemné smlouvy. 

 Dodavatel je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo 

provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého bydliště na území 

České republiky nebo zahraniční dodavatel 

 Identifikačními údaji = obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, 

bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, 

místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

pokud jde o fyzickou osobu  

 Kvalifikací dodavatele = způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky  

 Subdodavatelem = osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky 

nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva  

 Uchazečem = dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení 

 Zadávacími podmínkami = veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě k 

podání nabídek, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení 

předmětu veřejné zakázky  
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 Použité ekvivalentní pojmy a zkratky: Veřejná zakázka je ekvivalentním pojmem pro dílo či 

stavbu nebo zakázku. Zadavatel veřejné zakázky je ekvivalentním pojmem pro objednatele 

díla. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele díla či zhotovitele díla. 
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název: Obec Hovorany 

Sídlo: Hovorany 45, 696 12 Hovorany 

IČ: 00284904 

DIČ CZ00284904 

Právní forma 801 - obec 

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele: 

Ing. Josef Grmolec, starosta obce 

Kontaktní osoba zadavatele ve 

věci veřejné zakázky: 

Milana Štěpánková, osoba pověřená výkonem zadavatelských  

činností,  tel: 776 874 794,  stepankova@europroject.cz  

 

 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1.1 STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena úprava ústředního veřejného prostranství 

obce Hovorany. Práce zahrnují vytvoření 3 atraktivních odpočinkových míst, vybudování parkovacích 

míst, výhyben pro míjení protijedoucích aut, úpravy a rozšíření zpevněných ploch pro pěší, sadové 

úpravy a výsadbu zeleně, dodávky odpočinkového venkovního mobiliáře a dětských herních prvků, 

doplnění veřejného osvětlení a rozhlasu, odvodnění, vytvoření pěší zóny v prostorech u Kulturního 

domu nebo zahranění prostoru před Obecním úřadem.     
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1.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV) 

Název CPV 

Stavební práce 45000000-7 

Výkopové a zemní práce 45112000-5 

Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 

Chodníky a jiné zpevněné plochy 45233160-8 

Stavební práce pro elektrické vedení 45231400-9 

Služby vysazování a údržby zelených ploch 77310000-6 

Zahradnické služby 77300000-3 

Lavice 39113600-3 

Odpadkové koše 39221260-7 

 

1.3 TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Dílo je podrobně specifikováno projektovou dokumentací „Úprava návsi v Hovoranech“ zpracovanou 

Ing. akad. arch. Pavel Provazník, Ing. Milan Zezula z březnu 2014 (příl. č. 8 ZD) a Výkazem výměr pro 

vytvoření nabídkové ceny uchazeče (příl. č. 3 ZD.). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 

pro provedení stavby a výběr zhotovitele. 

Předmět zakázky se skládá z těchto stavebních souborů: 

SO 01 Příprava staveniště 

SO 02 Přeložky inženýrských sítí 

SO 03 Odpočinkový prostor před OÚ a sokolovnou 

SO 04 Památník školy 

SO 05 Rozšíření zpevněných ploch 

SO 07a Robinsonádní areál a odpočívadlo 

SO 07b Odpočinkový prostor u restaurace 

SO 08 Terénní a sadové úpravy 

SO 09 Rozšíření  a úprava ploch u pomníků 

SO 10 Úprava komunikací a parkovacích ploch 

SO 11 Dešťová kanalizace 



 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  -  Úprava návsi v Hovoranech   -   Obec Hovorany  -6- 

SO 12 Veřejné osvětlení - doplnění 

SO 13 Veřejný rozhlas - doplnění 

SO 14 Prvky venkovní a drobné architektury 

 

Dodavatel je dále povinen respektovat podmínky: 

 Územní rozhodnutí – spis. zn. SÚ 10202/2012/243Vá pod č.j. SÚ12280/13/243 ze dne 

21.3.2014 vydané Městským úřadem Kyjov, stavební úřad 

 Stavební povolení – spis. Zn.: OSDŽA 9118/2013/348  pod č.j. .: OSDŽA 115/14/348 vydané 

Městským úřadem Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení 

dopravních agend  

Předmětem veřejné zakázky je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Součástí díla jsou všechny dodávky 

specifikované v projektové dokumentaci, příslušných povoleních, stanoviskách či vyjádření orgánů 

státní správy. Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu zakázky (díla) dále 

zejména: 

 zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a 

zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 

 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady a vyměřených poplatků včetně nájemného 

 zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti, 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu prací se 

správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám, 

 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

zkušebních protokolů, revizních zpráv a revizí, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního 

provozu, kterými bude prokázáno dosažní předepsané kvality a předepsaných parametrů 

díla, 

 účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány, 
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 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

 provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 

na nich, 

 koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací 

např. správcům sítí apod., 

 respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména: 

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti 

- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování 

 dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému užívání stavby. 

 vedení stavebního deníku v souladu s čl. 8 této smlouvy a v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění. 

 následná péče po dobu 1 roku o vysazované druhy stromů a zeleň 

 trvalá pamětní deska s údaji o stavbě, která bude obsahovat údaje o tom, že stavba byla 

realizována z prostředků EU. 

 

Součástí předmětu plnění VZ je i dodání Dokumentace skutečného provedení stavby vypracované 

dle platných právních předpisů. Tato dokumentace bude odevzdána ve 3 paré listinného vyhotovení 

a v 1 vyhotovení v digitální formě. 

Součástí předmětu plnění VZ budou soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, 

průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. 

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky. Dodavatel je 

odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky. 

Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené nabídce jakékoliv 

obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v 

úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí 

být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis 

položky nebo měrná jednotka, pokud bude obsahovat položku s číslicí nula. Položkový rozpočet musí 

být kompletní nesmi chybět žádná strana ani list oproti poskytnutému podkladu.   

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a 

montážních prací, dodávek a služeb, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 

Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou dodavatele, kterou tvoří 

také položkový rozpočet stavby v členění položek s výměrami dle dokumentace stavby – Výkaz 

výměr. 
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2 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  7 374 907, --  Kč bez DPH. 

 

 

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 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech: 

Plnění díla se předpokládá v termínech: 

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou. 

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště: do 2 dnů od podpisu smlouvy 

Zahájení stavebních prací: do 3 dnů od převzetí staveniště 

Limitní termín pro dokončení stavebních prací: 90 dnů  

Limitní termín pro předání a převzetí díla:  do 5 dne po lhůtě pro dokončení stavebních prací  

Pod pojmem limitní termín dokončení se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 

termín dokončení díla specifikovaného touto zadávací dokumentací a smlouvou o dílo. To znamená, 

že do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací včetně odstranění 

vad a nedodělků.   

Uchazeč jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který 

musí respektovat všechny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, s vyznačením uzlových bodů 

výstavby a finanční harmonogram. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny. 

 

Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 

 Zadavatel je oprávněn změnit či prodloužit termín zahájení a dokončení díla, případně 

jednotlivých dílčích termínů realizace stavby dle předloženého časového a finančního 

harmonogramu uchazeče, a to zejména v souvislosti s plněním podmínek dotačního 

programu, financování akce nebo z důvodu hájení potřeb obce a jejich občanů. 
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 Zadavatel je v případě nezajištění potřebných finančních zdrojů oprávněn jednostranně 

odstoupit od smlouvy s dodavatelem, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku 

pro kteroukoliv smluvní stranu. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku 

finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční ani 

jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné 

zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení stavby a jednotlivých stavebních částí. 

 

Místo plnění:          Obec Hovorany, konkrétně pozemky p.č. 915, 1451/36, 1451/37, 1451/38, 

1451/45, 1454, 1455, 1456, 1458 k.ú Hovorany.  

 

4 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ 
 

4.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 62 odst. 3  ZVZ  
 Základní kvalifikační předpoklady § 53 odst. 1 písm. a) – k) ZVZ  

§ 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona - Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným 

prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické 

osoby podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku – příloha č. 2. 

Níže  uvedené  doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady, jejich originály nebo úředně ověřené 
kopie je uchazeč povinen předložit zadavateli před uzavřením smlouvy: 

 výpis (popř. výpisy) z evidence Rejstříku trestů /§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ/ 

 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení /§ 53 odst. 1 
písm. f) ZVZ/ 

 potvrzení příslušného orgánu - České správy sociálního zabezpečení /§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ/ 

 čestné prohlášení /§53 odst. 1 písm c), d), e),  g), i), j), k)  

 

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady  § 54 písm. a) a b) a d)  ZVZ   

§ 54 písm. a) a b) a d)  zákona – Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel 

v nabídce čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem 

jednání právnické či fyzické osoby podle zákona o obchodních korporacích a  občanského zákoníku – 

příloha č. 2.   

Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené 

kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace:  

 § 54 písm. a)  zákona - dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 
dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

 § 54 písm. b) zákona - dodavatel  předloží dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro předmět činnosti „Provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování“; „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon zeměměřičských činností“.   
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 dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením Osvědčení o autorizaci podle 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 pro 
obor „Pozemní stavby“ a „Dopravní nekolejové stavby“ minimálně pro jednu osobu. Doklad, z 
něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je geodet, který má úřední oprávnění 
vydané Českým úřadem geodetickým a kartografickým a může ověřovat výsledky 
zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1, písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.  
 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci uchazeče, jsou s poukazem na 
ustanovení § 51 odst. 4 zákona subdodavateli uchazeče. Ze smlouvy o subdodávce musí zejména vyplývat 
závazek subdodavatele poskytnout plnění nejméně v tom rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace tímto 
subdodavatelem (v dané oblasti/oboru), a to po celou dobu plnění veřejné zakázky (popřípadě její 
příslušnou část, kde je dané plnění nezbytné). 

       Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu  
       ustanovení § 82 odst. 4. 
 

 

4.3 Prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c)  ZVZ  
§ 50 odst.1 písm. c) zákona -  Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže 

dodavatel, který předloží v nabídce  čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku – součástí přílohy č. 2. 

 

4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) a c), ZVZ 

§ 56 odst. 3 písm. a) zákona – Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce 

čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 

právnické či fyzické osoby podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku – příloha 

č. 2. 

Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli níže uvedené listiny, k prokázání 

technických předpokladů, v originále nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících  splnění 

kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 82 odst. 4. 

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který 

předloží před uzavřením Smlouvy o dílo seznam stavebních prací provedených dodavatelem za 

posledních 5 let k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek a osvědčení objednatelů o řádném 

plnění těchto stavebních prací: 

a) rozsah požadovaných informací a dokladů 
Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.  
 
b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů 
Dodavatel předloží Seznam stavebních prací. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení 
jednotlivých objednatelů, včetně kontaktu referenčních osob, u nichž lze uvedené informace 
ověřit.   
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c)minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů 
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 3 významné 
stavební práce obdobného charakteru, Za stavební práce obdobného charakteru se považují 
stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba či oprava komunikací či veřejného 
prostranství včetně staveb městského inženýrství, přičemž u každé z nich činila hodnota 
provedených stavebních prací minimálně  3,5 mil. Kč bez DPH. 
 
 

Upozornění: 
Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím 
subdodavatele, upozorňuje zadavatel na to, že ve smyslu ust. § 51 odst. 4 písm. b) zákona musí daný 
subdodavatel vykonávat pro dodavatele minimálně takové plnění (popř. poskytnout věci či práva), 
které rozsahem odpovídá jím prokazované kvalifikace. 
 

 

4.5 Splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splněné určité části kvalifikace, požadované veřejným 

zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je dle § 51 odst. 4 dodavatel oprávněn 

splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v 

takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

a) doklady, prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a 

profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem; 

 

b) smlouvu, uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 

plnění, určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práce, s nimiž 

bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 

v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle  

§ 54 písm. a) zákona. 

 

4.6 Splnění kvalifikace při podávání nabídek více dodavateli společně 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 

§ 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí 

prokázat všichni dodavatelé společně.  

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli 

povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve 

které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím 

osobám, z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou závazně společně a 

nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze 

zakázky.    
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4.7 Doba prokazování splnění kvalifikace: 
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky s výjimkou postupu 

podle § 59 odst. 4 zákona). 

 

4.8 Důsledek nesplnění kvalifikace: 
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele dle § 59 zákona o veřejných zakázkách. 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, 

bude podle § 60, odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

Vyloučení zadavatel oznámí v souladu s § 60 odst. 2 zákona. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámí 

jeho uveřejněním na profilu zadavatele, www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904; v takovém 

případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu 

zadavatele 

Upozornění: Za nesplnění kvalifikace se v souladu s § 46d odst. 2 automaticky považuje, pokud by 

nabídku podával uchazeč, který by současně plnil funkci technického dozoru investora nebo byl 

s touto osobou propojený.   

 

 

5 Požadavek na informaci o subdodavatelích 
5.1.  V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), 

musí uchazeč ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím 

osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho 

identifikační údaje.  

Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace, v němž popíše 

subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní 

subdodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a 

s uvedením finančního podílu na veřejné zakázce. 

 

5.2.   Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné 

pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele uvedeného v 

nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i 

tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud 

však uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho 

nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo 

větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního 

důvodu odmítnout. 

5.3 Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění 

 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904
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6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního 

vztahu a jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Tyto obchodní podmínky zadavatel 

zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky – smlouva o dílo. Zadavatel 

požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je 

použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, 

v případě, že uchazeč návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, 

bude vyloučen ze zadávacího řízení.  

Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a 

další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené ***). Pokud nabídku podává více osob 

společně (smlouva o společnosti), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu 

(identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i doložením  

dokumentů dle § 54 odst. 5 a 6 zákona.  

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou 

osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy 

nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.  

Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na 

veškeré dodávky a služby předmětu plnění veřejné zakázky. 

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 

 

6.2. Platební podmínky 
Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny ve vzoru smlouvy o dílo – viz příl. č. 4 ZD (Návrh 

Smlouvy o dílo). 

Objektivní podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídkové ceny  

Nabídkovou cenu je možné změnit pouze na základě Zákona a písemného dodatku ke Smlouvě o dílo, 

a to:  

 dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám DPH, majících vliv na cenu, v takovém 

případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované,  

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně 

neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen 

stanovené platební podmínky dodržet. 

Jistota 

Zadavatel nepožaduje složeniny jistoty.  
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7. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez 

DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel v návrhu smlouvy o 

dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo 

změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné 

zakázky až do protokolárního předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno 

jinak. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla 

vymezeného v této zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti. 

Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 

odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a 

služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na řízení v souvislosti s 

vydáním kolaudačního rozhodnutí, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 

pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv další 

výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

Ceny jednotlivých dílčích dodávek a prací budou uvedeny v položkových rozpočtech, které vzniknou z 

výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (viz příloha č. 3 Zadávací 

dokumentace), do kterých uchazeč v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých 

položek (jednotlivých prací) a tyto budou předloženy v rámci nabídky uchazeče. 

Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do 

jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z 

nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná. 

 

8. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ OBSAHU NABÍDKY 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, 

nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikaci. 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. Dodavatele, 

jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení 

uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala následující skutečnosti: 
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- byla předložena ve dvou listinných výtiscích -  jednom originále s označením ORIGINÁL a 

v druhé listinné podobě s označením PROSTÁ KOPIE, českém jazyce,  

- byla podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí 

být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona,  

- nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, 

- bude obsahovat Krycí list a Kontaktní osobu uchazeče (příl. 1 a 2 ZD), 

- bude obsahovat závazný vyplněný Slepý položkový rozpočet, rozpočet Ostatní položky a 

Souhrnný rozpočet, (příl. 3 ZD), který je též nedílnou součástí Smlouvy o dílo, 

- bude obsahovat Smlouvu o dílo (příl. 4 ZD) vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou 

jednat za uchazeče, 

- bude obsahovat Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle § 62 

odst.3 (příl. 5 ZD) Základní kvalifikační kritéria, Profesní kvalifikační předpoklady, 

Ekonomické kvalifikační předpoklady, Technické kvalifikační předpoklady.  

- bude obsahovat Čestné prohlášení dle § 68, odst. 3 (příl. 6 ZD), čestné prohlášení 

předkládají i uchazeči nemající formu akciové společnosti, 

- bude obsahovat Seznam subdodavatelů (příl. 7 ZD) vč. čestného prohlášení (§53 odst. 1 

písm. j.) - originál, výpis o obchodního nebo živnostenského rejstříku a smlouvu o dílo-

prostá kopie. V případě, že nebude zakázka plněna prostřednictvím subdodavatel, doložit 

čestné prohlášení.  

- doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či zákona (např. dle § 68 

odst. 3 zákona 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; má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 

vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a 

neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se 

zadávanou veřejnou zakázkou). 

- nosič CD nebo DVD. Na tomto elektronickém nosiči bude k dispozici mimo jiné návrh 

smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (*.doc) nebo *.pdf.  

- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  

 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: 

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci, 

- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně 

zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,  

- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.  
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9. ZADÁVACÍ LHŮTA 
Uchazeč je v souladu s ustanovením § 43 zákona vázán svou nabídkou po dobu 120 dnů. 

 

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií: 

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: 

- nejnižší nabídková cena  Kč bez DPH.  

- Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to 
tak, že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka má 
minimální hodnotu. 

- Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

- Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu zakázky bez DPH bodovací metodou. Celková 

výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše.  

- Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce: 

nejnižší nabídková cena  

--------------------------------------  x 100 (bodů)  

hodnocená nabídková cena  

 

 

           Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 374 907,- Kč bez DPH. 

 

 

 

11.  LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek: 18.05.2015 do 15. 30 hodin 

Místo pro podávání nabídek: Poštou se nabídka podává na adresu: 

Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany v úředních 

hodinách:  

Po, Út, St, Pá 7:30- 12:00, 13:00 – 15:30  

ČT  7:30 – 12:00,  13:00 – 18:00  
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Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu 

v uvedené úřední hodiny na podatelnu obce.  

 

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání 

k poštovnímu doručení). 

Nabídka, které bude doručena zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky, se neotevírá a 

nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel 

písemně bez zbytečného odkladu dopisem.  

 

12.  TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

Termín otevírání obálek: 18.05.2015 do 15. 40 hodin 

Místo konání: Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany v zasedací 

místnosti  

 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevření obálek: 

Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit jeden zástupce a to buď statutární 

zástupce uchazeče (tento se prokáže průkazem totožnosti) nebo osoba tímto statutárním 

zástupcem zplnomocněná (tento se prokáže průkazem totožnosti a plnou mocí).  

 

13. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
Dodatečné informace 

Zadavatel očekává, že získá nabídky především od uchazečů, kteří již mají potřebné zkušenosti s 

plněním obdobných zakázek, disponují v současné době dostatečným personálním a technickým 

zázemím pro komplexní zabezpečení veřejné zakázky a jsou tedy schopni předložit seriózní nabídku 

na základě poskytnutého rozsahu informací v této zadávací dokumentaci.  

Uchazeč je oprávněn vznést na zadavatele žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v 

souladu s ustanovením § 49 zákona. Žádost musí mít písemnou formou (za písemné jsou považovány 

i dotazy vznesené e-mailem), a to v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona. 

Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými 

prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem a se 

zákonem o elektronickém podpisu. Na dotazy podané jinou než písemnou formou (včetně e-mailové) 

nemusí být brán zřetel.  

V žádosti o poskytnutí dodatečných informací budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje 

uchazeče. Zadavatel v zákonné lhůtě doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. 
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přesného znění žádosti, všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo 

kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči na adresu 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Milana Štěpánková, osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 

tel: 776 874 794 

stepankova@europroject.cz 

Odpovědi na dotazy budou současně zveřejněny na profilu zadavatele. 

 https:// www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, 

a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z 

vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele 

https:// www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904  

 

Prohlídka místa plnění 

Vzhledem k tomu, že místo plnění je zcela veřejně přístupné v jakoukoliv dobu a dostatečně 

specifikováno v projektové dokumentaci není prohlídka místa plnění nezbytná. Uchazeči mají právo 

na vyjasnění jakýchkoliv nesrovnalostí formou žádosti o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám podle předchozího článku 

 

14. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2, § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje komunikovat a 

sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00284904.Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky. 

Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto 

náklady nesou dodavatelé sami. 

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost 

archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během 

mailto:stepankova@europroject.cz
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904
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realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení 

akce.  

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost 

umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (SFŽP, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní 

správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace. 

Vybraný uchazeč je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na 

staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem 

stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na 

stavbě a udržovat tuto tabuli v aktuálním stavu. 

Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, 

s uvedením údajů o stavbě a v souladu s pravidly publicity ROP Jihovýchod (zejména název stavby, 

termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli 

udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na 

staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele. 

Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli 

informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to: 

• pracovníka odpovědného za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

 návrhu provozních předpisů, 

• pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla, 

• pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli, 

• pracovníka odpovědného za propagaci stavby. 

Vybraný uchazeč je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž 

těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 

právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou 

splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou 

povinností bude vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele. 

  

Varianty nabídky nejsou přípustné.  

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 

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. 
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Požadavky na způsob prokázání kvalifikace před uzavřením  smlouvy:    
 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit 
zadavateli níže uvedené originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být dle 
§ 57 odst. 2 ZVZ starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 
 
V případě, že vybraný uchazeč tuto povinnost nesplní a doklady prokazující splnění kvalifikace nepředloží, 

považuje se tato skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 

ZVZ. 

1) Doklady, které je povinen doložit uchazeč, před uzavřením smlouvy: 

 výpis (popř. výpisy) z evidence Rejstříku trestů /§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ/ 

 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení /§ 53 odst. 1 

písm. f) ZVZ/ 

 potvrzení příslušného orgánu - České správy sociálního zabezpečení /§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ/ 

 čestné prohlášení /§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), j) a k) ZVZ/ 

 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní 

uchazeč zapsán /§ 54 písm. a) ZVZ/ 

 kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění - „Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování“; „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon 
zeměměřičských činností“.   

 Osvědčení o autorizaci podle 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 

pro obor „Pozemní stavby“ a „Dopravní nekolejové stavby“ minimálně pro jednu osobu. Doklad, z 

něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je geodet, který má úřední oprávnění vydané 

Českým úřadem geodetickým a kartografickým a může ověřovat výsledky zeměměřičských činností 

podle § 13 odst. 1, písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.  

 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel:    

a) rozsah požadovaných informací a dokladů 

 Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.  
 
b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů 

 Dodavatel předloží Seznam stavebních prací. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení 
jednotlivých objednatelů, včetně kontaktu referenčních osob, u nichž lze uvedené informace 
ověřit.   
 
c)minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů 

 Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 3 významné 
stavební práce obdobného charakteru, výstavba či oprava komunikací či veřejného 
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prostranství včetně staveb městského inženýrství, přičemž u každé z nich činila hodnota 
provedených stavebních prací minimálně  3,5 mil. Kč bez DPH. 

 

 

2) Doklady požadované v případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele: 

Pokud dodavatel prokazuje splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 

50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele, doloží rovněž 

doklady dle § 51 odst. 4 ZVZ, tj.: 

1. čestné prohlášení subdodavatele o splnění ZKP dle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ; 

2. výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 

evidence, pokud je v ní zapsán; a 

3. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 

poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s 

nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v 

rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

 

3) Seznam kvalifikovaných dodavatelů: 

Uchazeč je oprávněn prokázat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle § 125 a násl. ZVZ 

namísto dokladů uvedených výše předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

4) Systém certifikovaných dodavatelů 

Uchazeč je dále oprávněn prokázat kvalifikaci dle § 133 a násl. ZVZ namísto dokladů uvedených výše 

předložením platného certifikátu vydaného akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. 

 

5) Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, postupují dodavatelé při prokázání splnění kvalifikace dle § 51 odst. 

5 a 6 ZVZ. 

V takovém případě jsou uchazeči povinni doložit smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 ZVZ již v rámci 

společné nabídky. 

 

6) Prokázání splnění kvalifikace zahraničním dodavatelem 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace 

způsobem dle § 51 odst. 7 ZVZ. 

¨ 
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V Hovoranech , 29. 04. 2015 

 

 

 

Milana Štěpánková 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností  

 

 

Přílohy Zadávací dokumentace: 

1) Krycí list nabídky uchazeče 

2) Kontaktní osoba uchazeče 

3) Výkaz výměr – slepý položkový rozpočet ke stanovení nabídkové ceny 

4) Návrh Smlouvy o dílo 

5) Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. c) až f), g), i) až k) 

6) Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 

7) Seznam subdodavatelů 

8) Projektová dokumentace 

 


