Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
„Klášterec nad Orlicí – Matyášův kopec,
zasíťování lokality rodinných domů“
ve smyslu § 36 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Obec Klášterec nad Orlicí
Klášterec nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad Orlicí
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Preambule
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s platnými právními
předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem
o zadávání veřejných zakázek.
Tato zadávací dokumentace byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Klášterec nad
Orlicí dne 29.11.2017.
Účastník je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací
dokumentace, příp. požadované v písemné výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace. Účastník 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.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na
konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o
vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto
případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení,
které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Identifikace zadavatele
Název zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Obec Klášterec nad Orlicí
00279021
CZ00279021
Klášterec nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad
Orlicí
Bc. Lenka Ševčíková, starostka

Kontaktní osoba poskytující vysvětlení
zadávací dokumentace a další informace
Telefon:
E-mail:

Ing. Josef Franc
+ 420 725 324 512
josef.franc@letohrad.eu

Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Bc. Lenka Ševčíková
Telefon:
+420 777 777 045
E-mail:
sevcikova@klasterecnadorlici.cz
Na přípravě zadávací dokumentace se podílely tyto osoby (§ 36/4 zákona o ZVZ):
zadávací dokumentace: Ing. Josef Franc, Jilemnického 74, 562 01 Ústí nad Orlicí; IČO:
86968874.
Projektová dokumentace: projekční kancelář Adamec, Kunčice 257, 561 51 Letohrad, IČO:
023 95 291

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zasíťování lokality rodinných domů v Klášterci nad Orlicí –
Matyášův kopec. Jedná se o území určené k zástavbě 21 solitérních rodinných domů a s tím
související potřeba vybudování infrastruktury (komunikace a inženýrské sítě).
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Součástí zakázky jsou tyto objekty:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Úsek A – horní cca přímý úsek včetně příjezdu
–
délka 250,8 m
Úsek B – úsek ve tvaru neúplného S
–
délka 272,0 m
Úsek C – slepá komunikace (obratiště)
–
délka 27,8 m
Úsek D – stezka pro chodce
–
délka 148,7 m
SO 102 Výhybny podél stávající příjezdové komunikace
SO 301 Splašková kanalizace
SO 401 Veřejné osvětlení
Součástí zasíťování lokality RD jsou i vodovod (SO 302) a rozvody NN (SO 402) a SEK (SO
403), které nejsou součástí této veřejné zakázky.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, která je
nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se
k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené projektové dokumentaci.
Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v
této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem položkový výkaz výměr
požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě. V případě jakéhokoliv
rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním dokumentem tištěná forma položkového výkazu
výměr. Položkový výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.
Výkaz výměr je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel
doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí
projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání
dodatečných informací dle zákona o veřejných zakázkách.
Měl-li by se v rámci zadávacích podmínek vyskytnout nesoulad mezi údaji v zadavatelem
předloženém výkazu výměr a projektem, je dodavatel oprávněn na tento nesoulad zadavatele
upozornit. Pokud dodavatel na případný dílčí rozpor neupozorní, platí údaje obsažené ve
výkazu výměr.
Technická kritéria pro dodávku stavebních prací
• stavba bude provedena v souladu se stavebním povolením.
• dodavatel zajistí provedení videozáznamu stávajícího stavu objektu, komunikace,
chodníků, vstupů do objektu, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude
předán na CD ROM ve formátu AVI. Kopii videozáznamu předá dodavatel nejpozději do 5
pracovních dnů od předání staveniště.
• dodavatel je povinen spolupracovat při realizaci stavby se správci a majiteli inženýrských
sítí, zejména včas oznámit zahájení prací a přizvat zástupce těchto organizací před
záhozem výkopů (min. 3 dny předem). O převzetí prací bude proveden zápis.
• zadavatel požaduje účast zástupců dodavatele na přejímacím řízení hotového díla, řízení
týkajících se odstraňování závad vyplývající z předávacího protokolu a kolaudaci díla.
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• nepotřebný materiál bude odvezen na příslušnou skládku odpadů. Skládku zadavatel
neurčuje ani nezajišťuje. Při předání díla toto doloží patřičným potvrzením, Veškeré tyto
práce a činnosti je nutné zahrnout do ceny díla.
• dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a je povinen
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
• dodavatel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy uplatněných ze
stavebního řízení a podmínky správců sítí.
• dodavatel oznámí majitelům přilehlých objektů a pozemků zahájení prací a seznámí je s
harmonogramem postupu prací a zajistí přístup, případně vjezd do jejich objektů
• předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a
předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy,
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku
Evropské unie, stavební technická osvědčení. Technický a uživatelský standard veřejné
zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace, která je součástí
zadávací dokumentace.
• dodavatel je povinen před započetím realizace stavby sdělit zadavateli písemnou formou,
zda při realizaci stavby budou naplněny podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přílohy č. 5 k
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
• podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky stanoví obchodní podmínky,
které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky vymezují
budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené
obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s
obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy bude
předložen dodavatelem ve formě doplněných obchodních podmínek.
Nabídka bude zpracována v členění pro jednoho investora, jímž je Obec Klášterec nad Orlicí
(dále jen zadavatel).
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v
této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.
Zadávací dokumentaci si účastník bude moci vyzvednout v pondělí a středu v době od 7:00 do
12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin, v úterý v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do
15:30 hodin, ve čtvrtek v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 hodin do 15:00 hodin a
v pátek v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 13:00 hodin na adrese Obec Klášterec
nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad Orlicí.
Kompletní
zadávací
dokumentace
je
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
https://www.zinfo.cz/ico/00279021
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 14 587 311,40 Kč bez DPH.
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Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a
nařízení Komise č. 2151/2003
Název

CPV

Stavební práce

45000000-7

Měrná
jednotka
soubor

Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační
a elektrické vedení, pro dálnice, silnice,
přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

45232410-9

soubor

1

45230000-8

soubor

1

Rozsah
1

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
Do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště s tím, že s ohledem na klimatické
podmínky bude toto protokolární předání staveniště provedeno v období od 1.3.2018 do
31.3.2018.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného
zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s uchazečem, s nímž bude uzavřena smlouva,
jednáno o posunutí termínu dokončení realizace stavební zakázky.
V případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně
nečinností dodavatele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavební zakázky.
Zadavatel požaduje koordinaci postupu prací se společností Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí a.s., která bude provádět v této lokalitě výstavbu vodovodu. (V souladu
s uzavřenou Postupní smlouvou zajistí společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
a.s. realizaci SO 302 Vodovod).
Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, podepsání posledního zápisu
o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, atestech
použitých materiálů a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla ve 4
vyhotoveních.

Místo plnění:
Klášterec nad Orlicí

Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona hodnoceny na základě
ekonomické výhodnosti nabídky podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele:
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základní způsobilosti
b) splnění profesní způsobilosti
c) splnění ekonomická kvalifikace
d) splnění technické kvalifikace
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a) Základní způsobilost
Základní způsobilost splní dodavatel, který splňuje podmínky uvedené v § 74 odst. 1) až 3)
zákona o ZVZ. Dodavatelé předloží v rámci své nabídky k doložení splnění základní
způsobilosti písemné čestné prohlášení ve smyslu § 74 odst. 1) až 3) zákona o ZVZ.
Vybraný dodavatel před podpisem kupní smlouvy doloží k prokázání základní způsobilosti:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona o ZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební
dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona o ZVZ,
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona o ZVZ,
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona o ZVZ,
e) výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona o ZVZ.
b) Profesní způsobilost
Profesní způsobilost ve vztahu k České republice splní dodavatel v souladu s § 77 zákona o
ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění profesní způsobilosti předložil:
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
a to zejména oprávnění v rozsahu: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 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 obory
dopravní stavby a vodohospodářské stavby.
c) Ekonomická kvalifikace
Účastník předloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti provést zakázku.
d) Technická kvalifikace
Technickou kvalifikaci v souladu s § 79 zákona o ZVZ splní dodavatel:
Dle § 79 odst. 2) písm. a) zákona:

předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; k
prokázání splnění požadovaného kritéria kvalifikace může dodavatel použít stavební práce,
které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto požadovaného kritéria je zejména smlouva s
objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dodavatel splňuje toto kvalifikační kritérium, pokud doloží, že v posledních pěti letech
realizoval nejméně 3 stavební práce s tím, že za stavební práci se považuje vybudování
dopravní a technické infrastruktury za celkovou cenu ve výši minimálně 7 mil. Kč bez
DPH/1 zakázka.
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Dle § 79 odst. 2) písm. c) zákona:
předložením seznamu osob, jež se budou podílet na plnění zakázky, a to zejména techniků či
technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k zájemci; ze seznamu musí vyplývat, že zájemce má
k dispozici pro plnění zakázky:
•
Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba
•
Stavbyvedoucí
– 1 osoba
Hlavní stavbyvedoucí musí mít minimálně středoškolské vzdělání a minimální praxi 5 let
v oboru.
Stavbyvedoucí musí mít minimálně úplné středoškolské odborné vzdělání v oboru a
minimální praxi 5 let v oboru. (Dosažené vzdělání doloží tyto osoby příslušnými doklady.
Dosaženou praxi doloží zájemce odbornými životopisy výše uvedených osob, které budou
těmito osobami podepsány a taktéž budou podepsány statutárním orgánem zájemce.)
Forma splnění kvalifikace
Nestanoví-li zákon či tato zadávací dokumentace jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124
zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Pokud tyto doklady nedoloží, bude v souladu
s ustanovením § 122 odst. 5 zákona vyloučen.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti poddodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
§ 77 odst. 1 zákona.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní
způsobilosti a profesní způsobilosti v plném rozsahu. Splnění kvalifikace musí prokázat
všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni
přiložit k žádosti listinu (obvykle smlouva o sdružení, apod.), z níž vyplývá, že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení
či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé
byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak.
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad
nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
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prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území
České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dle § 226 a následující zákona), který nahrazuje splnění prokázání základní
způsobilosti a profesní způsobilosti v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění
profesní způsobilosti pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesní
způsobilosti pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů. Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 228 zákona a prokáže splnění
základní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel
nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady
k prokázání splnění základní způsobilosti.
Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (dle § 233 a následujících zákona), který nahrazuje prokázání
splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Údaje v certifikátu musí být platné
nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky.
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději
do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost se vztahuje
obdobně na účastníka, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 122 zákona
možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí účastník,
s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit v souladu s ustanovením § 53 odst. 4) zákona čestným prohlášením nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Čestné prohlášení musí být
podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího
řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z
účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
Zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 zákona, od vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy
předložil:
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a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Základní požadavky zadavatele
Nabídková cena bude vypočtena na základě ocenění položek soupisu prací dle výkazu výměr
na základě jednotkových cen a sazeb stavebních nákladů. Nestavební náklady – ocenění prací
nestavebního charakteru, je nutno zahrnout do kalkulací ostatních položek nabídkového
rozpočtu (zadavatel nepřipouští vytváření nových položek rozpočtu). Jednotkové ceny budou
platné po celou dobu výstavby.
Upozornění:
Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění
veřejné zakázky, musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na
používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní
značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek
včetně veškerých správních a místních poplatků a jakékoliv další náklady spojené s přípravou
a realizací stavby, jakož i poskytnutí souvisejících dodávek a služeb (byť v zadávacích
podmínkách výslovně neuvedených). Do celkové ceny bude zahrnuta i cena za zpracování
dokumentace skutečného provedení. Do celkové ceny bude zahrnuta i cena nezbytných
průzkumů a nákladů spojených s výsledky těchto průzkumů, provedením všech zkoušek a
testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších
dokladů, předpisů apod., které dodavatel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení a cena
za propagaci díla. Rovněž bude do nabídkové ceny zahrnuta cena i za všechny další součásti
předmětu veřejné zakázky. Dále musí nabídková cena obsahovat i náklady související
s platebními podmínkami stanovenými zadavatelem.
Nabídková cena bude uchazečem uvedena v nabídce v této struktuře:
Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem
s DPH

Podmínky překročení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se
DPH, a to nejvýše o hodnotu odpovídající takové legislativní změně.

Platební podmínky
Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (návrh smlouvy).
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Obchodní podmínky
Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace tvoří závazné obchodní podmínky zadavatele, které
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 zpracovali je jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své
nabídky. Podepsaný návrh smlouvy o dílo účastníka nesmí obsahovat další ustanovení odlišná
od obchodních podmínek.
Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně na 60 měsíců. Účastník může
navrhnout v návrhu smlouvy delší záruční dobu. Změny Obchodních podmínek v tomto
směru jsou přípustné.
Účastník je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zakázky.
Účastník doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném
rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „*********“).
Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost
zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu
smlouvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za
účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka. Předložení nepodepsaného textu
smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a
zadavatel vyloučí takového účastníka z další účasti na veřejné zakázce.

Prohlídka místa plnění
Jelikož je místo stavby volně přístupné není pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky
nezbytná prohlídka místa plnění. Z tohoto důvodu nebude zadavatel organizovat prohlídku
místa plnění.

Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů
k prokázání splnění kvalifikace
Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je účastník povinen podat písemně v
originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“) v souladu se
zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání
splnění kvalifikace. Každý svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky,
obchodní firmou a sídlem účastníka a údajem, zda se jedná o originál či kopii.
Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů vyžadovaných zadavatelem musí být zařazeny
do svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich neověřená kopie. V
případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text
originálního vyhotovení příslušného svazku.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak,
aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele
mohly uvést v omyl.
Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti
manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními
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prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky
opatřené podpisem účastníka a jeho razítkem, popř. dalšími).
Všechny listy každého ze svazků musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající
číslem 1. Posledním listem každého svazku musí být podepsané prohlášení účastníka, v němž
uvede celkový počet všech listů ve svazku.
Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění
kvalifikace
Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí.
a) krycí list nabídky
b) obsah svazku
c) cenová nabídka
d) doklady prokazující splnění základní způsobilosti
e) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
f) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
g) doklady prokazující splnění technické kvalifikace
h) podepsaný návrh smlouvy
i) další doklady požadované v zadávací dokumentaci, pokud jsou potřeba (např. plná moc)
j) prohlášení o počtu listů
Čestné prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za
účastníka. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán účastníka, je
nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování účastníka.

Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena
doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pondělí a středu v době od 7:00 do 12:00 hodin
a od 12:30 do 17:00 hodin, v úterý v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin,
ve čtvrtek v době od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 hodin do 15:00 hodin a v pátek v době
od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 13:00 hodin) na adresu Obec Klášterec nad Orlicí,
Klášterec nad Orlicí 122, 561 82 Klášterec nad Orlicí, a to nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek v oznámení o veřejné zakázce, tj. do 22.1.2018 do 16.00
hod.
Účastník je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené
obálce (balíku), která bude obsahovat svazek nabídky v originále a kopii. Obálka bude
uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Klášterec nad Orlicí – Matyášův kopec, zasíťování lokality rodinných domů“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude
doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
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Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 22.1.2017 v 16.00 hod. v sídle zadavatele Klášterec nad Orlicí
122, 561 82 Klášterec nad Orlicí. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za
zadavatele všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně
však dvě osoby za jednoho zájemce, které se prokáží plnou mocí, nejde-li o statutární orgán
nebo člena statutárního orgánu zájemce.

Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty
Složení jistoty zadavatel nepožaduje.

Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 31.3.2018. Všichni účastníci jsou do
okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou účastníci sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které
byly předmětem hodnocení nabídky.

Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
V Klášterci nad Orlicí dne 13.12.2017

…………………………..
Bc. Lenka Ševčíková
starostka obce Klášterec nad Orlicí

Přílohy této zadávací dokumentace tvoří:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky – vzor
Příloha č. 2 – Obchodní podmínky – vzorová Smlouva o dílo
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr v elektronické podobě
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