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OBECNÉ POKYNY
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v podlimitní v řízení, které se řídí zákonem č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále „zákon“ nebo „ZVZ“) a souvisejícími
předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech
pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona.
Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací
dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání
veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že námitky proti zadávací dokumentaci smí
podat ve lhůtě, stanovené v § 110 odst. 3 zákona, tj. do 5 dnů po skončení lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků
zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných
předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci,
kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit.
Pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části zadávací dokumentace
jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci
daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2., apod.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České
Republiky
Sídlo:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4
Zastoupený:
RNDr. Františk Pelc, ředitel
IČ:
629 33 591
Kód státu:
CZ, Česká republika
Kategorie zadavatele:
Veřejný

2.2.

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona
Firma:
Allowance s.r.o.
Sídlo:
Korunní 810/104, 101 00 Praha
Jednající :
Lubomír Chalupa, jednatel
Kor. Adresa:
Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4
IČ:
26140136
DIČ:
CZ 26140136
Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Hejl, Ing. Michaela Blatová
Telefon:
+420 241 021 039
E-mail:
verejne.zakazky@allowance.cz

2.3.

Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona
souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o
vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení.
Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání
v listinné podobě, která v tomto řízení učiní, a to včetně námitek podaných dle § 110 zákona,
na adresu zadavatele a v kopii zástupci zadavatele.
V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 114
zákona, doručí tento návrh rovněž přímo zadavateli a v kopii zástupci zadavatele.

2.4.

2.5.
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3.
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: „Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka“
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
90722000-4 Obnova životního prostředí
Předpokládaná maximální cena veřejné zakázky: 80 000 000,- Kč včetně DPH.
Popis veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Dokončení revitalizace Bohdanečského
rybníka“ podle projektové dokumentace zpracované AGRO – AQUA s.r.o., Jana Palacha 1552,
530 02 Pardubice, dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu a stálé pamětní desky.
Veřejnou zakázkou se rozumí realizace:
a) vytýčení staveniště (doklad o vytýčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora);
b) zařízení staveniště;
c) úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle
požadavků vlastníků pozemků, úhrada poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby
vč. úhrady potřebných medií "energií";
d) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla;
e) veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu;
f) souborné zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí),
souborné zpracování geodetických prací v digitální formě na vhodném datovém nosiči (2 ks),
dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré);
g) zajištění zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu o velikosti 5100 x 2400 mm a
trvalé pamětní desky min. velikosti 300 x 400 mm pro projekt dle podmínek Operačního
programu Životní prostředí a zadavatele;
Cílem revitalizace Bohdanečského rybníka je odbahnění a zvětšení vodních ploch na úkor současných
tvrdých rákosin a náletové zeleně a posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a její
ekologicko-stabilizačních funkcí s extenzivním chovem ryb.
Stavební řešení umožňuje rozčlenění monotónního kraje zátopové plochy vytvořením zátočin, lagun a
ostrůvků, čímž budou vytvořeny vhodné podmínky pro hnízdění vodních a mokřadních ptáků a
život pro drobné živočichy. Stavba byla v původní projektové dokumentaci rozdělena do osmi
sekcí. Sekce I. až V. byly vybudovány v letech 2001 – 2007. Tento projekt řeší poslední tři sekce
VI. až VIII.
V rámci akce budou realizována následující opatření :
 Odstranění dnového sedimentu z rybníka včetně odvodňovací stoky v celkovém množství (15620
+ 300 + 22170 + 660 + 63530) = 102.280 m3 na ploše 32,7 ha
 Rozšíření vodní plochy na úkor rákosin, celkové množství vytěženého sedimentu činí ( 18300 +
26730 + 2040 + 1120 + 1150) = 49.340 m3 na ploše 13,55 ha
 Vybudování rozdělovací hrázky na hranici rybníka a rákosin ve východní části na kótu 219,40 m
n.m., potřeba zeminy na násyp činí 3000 m3
 Zvýšení ostrova na kótu 219,10 m n.m. v sekci V., potřeba na násyp činí 9800 m3
 Zvýšená hrázka na kótu 218,70 m n.m. s průjezdem pro loď na hranici sekce VII a VIII, potřeba
na násyp 750 m3
 Odstranění zeleně na ostrově ve východní části ostrova na ploše 7750 m2
 Obnova louky na Polákově poloostrově na ploše 24250 m2
 V rámci stavby po jejím ukončení bude provedena oprava opevnění komunikace na Polákově
poloostrově, dále úsek cesty mezi Bohdanečským rybníkem a Opatovickým kanálem. Pro
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přejezd přes Opatovický kanál bude provedeno provizorní přemostění pro převoz sedimentu na
zemědělskou půdu, na které hospodaří Ing. Štěpanovský a ZOD Živanice.
Plnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a orgánů dotčených pozemků
Bohdanečský rybník, je součástí národní přírodní rezervace, ptačí oblasti Bohdaneč, evropsky
významné oblasti a nadregionálního biocentra NC 8 Bohdaneč. Již z tohoto výčtu je zřejmý
důraz kladený na zachování přírodních a krajinných hodnot tohoto rybníka a jeho okolí. Z těchto
důvodů požaduje investor, AOPK Praha, každoroční zachování Bohdanečského rybníka „na
vodě“ z důvodu požadavku ornitologické rezervace, s výjimkou zimního období listopad –
březen, kdy lze provádět zemní práce To má mimo jiné za následek rozdělení na osm etap
(sekcí).
Dále jsou v projektu respektovány podmínky dle vyhl. č. 257/2009Sb. pro ukládání sedimentů na
zemědělské pozemky a požadavky zemědělských závodů na technologii ukládání a biologickou
rekultivaci.
Rovněž jsou odsouhlaseny práce v ochranném pásmu lesa.
Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky
Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění 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 veřejné
zakázky.
Další podmínky:
- zhotovitel se zavazuje jednoznačně řídit schválenou projektovou dokumentací a zhotovitelem
i zadavatelem podepsanou smlouvou o dílo a jejími přílohami při plném respektování všech
podmínek, stanovených v těchto dokumentech.

4.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládané zahájení: na pokyn objednatele - po ukončení řízení o veřejnou zakázku
Předpokládané ukončení: březen 2015

5. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1.
Místem plnění jsou pozemky: p.č. 921, 922/1, 2475/2, 2511/2, 1776/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč,
pozemky určené pro skládkování, dopravu a uložení jsou specifikovány projektovou
dokumentací.
5.2.

Zadavatel umožňuje všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka se uskuteční dne 12.11. 2012 v 13:00 hodin. Sraz účastníků je ve 13:00 hod. v místě
Čerpací stanice ČEPRO, a.s. – EuroOil, Šípkova 707, 533 41 Pardubice, Lázně Bohdaneč.
(a)
Účel prohlídky
Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem
budoucího plnění s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé považují, nad rámec
předané projektové dokumentace a dalších podkladů, za důležité pro zpracování nabídky.
(b)
Způsob vyjasnění případných dotazů
Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale
odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou
nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je uchazeč
povinen vznést tento dotaz v souladu s čl. 8. (Dodatečné informace k zadávacím podmínkám) .
6.

FINANCOVÁNÍ
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6.1.

Zakázka je financována z Operačního programu Životní prostředí a z vlastních zdrojů
zadavatele.

7.
7.1.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ
Zadávací dokumentace se skládá z těchto částí :
Část 1: Pokyny pro zpracování nabídky vč. příloh:
1 – Krycí list nabídky
2 – Projektová dokumentace včetně vyjádření příslušných orgánů státní správy ze září
2009 včetně změnového listu z června 2012 (v elektronické podobě – v tištěné na
písemnou žádost uchazeče)
3 –Položkový rozpočet - elektronické podobě
Část 2: Návrh smlouvy o dílo – v elektronické podobě

7.2.

O zadávací dokumentaci je možno požádat písemně nebo e-mailem na adrese zástupce
zadavatele

7.3.

Zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 1 zákona uveřejnil na profilu zadavatele kompletní
zadávací dokumentaci, ode dne odeslání Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných
zakázek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídky. Adresa profilu zadavatele je
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62933591.

8.
8.1.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemnou žádost musí být doručena zástupci zadavatele na adresu zástupce
zadavatele nejpozději do 6 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost
bude obsahovat název veřejné zakázky, ev. číslo dle Oznámení o zakázce a identifikační údaje
zájemce.

8.2.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, do 4 pracovních dní ode dne doručení žádosti uchazeče o dodatečné informace.

8.3.

Zástupce zadavatele odešle dodatečné informace, včetně přesného znění dodavatele o
dodatečné informace všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

8.4.

Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele,
tak jak uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

8.5.

Zadavatel může poskytnout v souladu s ust. § 49 odst. 4 dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

9.
9.1.

VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10.
SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
10.1.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona,
b)splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona (bod 7),
c) dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku
d)prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona (bod 8).
10.2.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání žádostí o účast
stanovené v Oznámení o zakázce. Dodavatel prokazuje kvalifikaci předložením čestného
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prohlášení, případně prostými kopiemi listin, které zadavatel požaduje. Dodavatel, který bude
vyzván k uzavření smlouvy, musí nejpozději ke dni uzavření smlouvy předložit doklady v
originále nebo úředně ověřené kopii, a to ne starší než 90 dnů (od data, kdy je předkládá), a
musí z nich vyplývat, že ke dni podání žádosti o účast kvalifikační předpoklady splnil. Tam
kde dodavatel prokazuje kvalifikaci předložením prohlášení nebo čestného prohlášení, musí
být takové prohlášení podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu.
10.3.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění profesních nebo technických kvalifikačních
předpokladů v rozsahu stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit doklady, prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle §
53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona
tímto subdodavatelem (formou čestného prohlášení a prosté kopie listiny od subdodavatele) a
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 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 subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle §50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů, kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona a
kvalifikačních předpokladů u úseků veřejné zakázky, u nichž zadavatel vyloučil právo
dodavatele plnit prostřednictvím subdodavatele – tento zákaz platí pouze v případě kdy
zadavatel omezuje zadávacími podmínkami právo dodavatele plnit určitou část, resp. určitý
podíl z předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů.

10.4.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou žádost o účast, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění kvalifikace v plném rozsahu z hlediska základních kvalifikačních předpokladů a
oprávnění k podnikání (§ 50 odst.1, písm. a) a § 54 písm. a) zákona ). To se netýká technické
způsobilosti nebo členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo
odborné způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni
dodavatelé společně (§ 51/1 písm. b) a d) Kromě splnění kvalifikace, jak je uvedeno v tomto
odstavci jsou povinni dodavatele předložit také Smlouvu o sdružení, jejíž obsah musí být
minimálně v rozsahu stanoveném § 51 odst. 6 zákona.

10.5.

Zahraniční dodavatel prokazuje 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 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 - to neplatí, pokud jde o
slovenský jazyk. Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky platí předchozí věta obdobně.

10.6.

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
uchazeče, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, je uchazeč
povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost dle
předcházející věty se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím
zadavatele podle ust. § 82 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.
V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření
smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen
stejně tak jako uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu.
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10.7.

Údaje o kvalifikaci poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel
považovat za důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely této veřejné zakázky.
Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu uchazeč předá v rámci
této veřejné zakázky a které uchazeč označí jako důvěrné. Dodavatelé berou na vědomí, že v
případě uzavření smlouvy nelze žádné doklady považovat za důvěrné a souhlasí bezvýhradně s
jejich uveřejněním.

10.8.

O posouzení kvalifikace sepíše zadavatel protokol, ve kterém uvede identifikační údaje
dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, doklady, prostřednictvím kterých byla
prokazována (včetně údajů dle § 59 odst. 6 zákona). U každého dodavatele bude uvedeno, zda
kvalifikaci splnil a v případě, že nesplnil, tak uveden důvod. V případě prokazování
kvalifikace subdodavatelem budou v zápise údaje dle § 59 odst. 6 písm. e zákona. Dodavatelé,
jejichž kvalifikace byla posuzována, mají právo do protokolu nahlížet, pořizovat si z něj výpis
nebo opis. Nahlédnutí do protokolu je možné bezprostředně po posouzení kvalifikace.

11.
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
11.1.
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů
podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
11.2.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání
splnění a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace dodavatelem.

11.3.

Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“) popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou
vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě,
stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropským společenstvím nebo Českou
republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má
dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř.
příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu zahraničního seznamu nebo zahraničního
certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a
rozsahu, které si zadavatel vymezil, tj.
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
b)profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 54 zákona,
d)technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 zákona

12.
PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ
12.1.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení
uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; pokud za uchazeče
jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc v
originále nebo v úředně ověřené kopii.
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13.
NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE
13.1.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58 zákona, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel své
rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně
písemně oznámí. Lze volit i postup dle § 59 odst. 4 zákona.
14.
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
14.1.
Dodavatel předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle
§ 53 odst. 1 zákona. Dle § 53 odst.1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem navrhovatele
či členem statutárního orgánu navrhovatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí navrhovatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště, (týká se i právnické osoby jako takové od 1.1.2012);
b)který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d)vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;
e) který není v likvidaci;
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
g)který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
h)který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele;
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno
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prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost navrhovatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k)kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
14.2.

Dodavatel prokazuje v souladu s § 62 odst. 2 zákona splnění základních kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé,
že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

15.
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
15.1.
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) Dle § 54 písm. a) zákona výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání žádosti
o účast) starší 90 kalendářních dnů
b)Dle § 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. předložení výpisu ze živnostenského rejstříku).
Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané
podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, to znamená předložení zejména následujících živnostenských oprávnění:
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
c) Dle § 54 písm. d) zákona dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Pro realizaci této veřejné zakázky
zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením kopie níže požadovaných
dokladů:
15.2.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství

16.
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
16.1.
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zájemcem v
rozsahu dle § 56 odst. 3 písm. a) až f) a § 56 odst. 4 a 5 Zákona o VZ při respektování
podmínek vyplývajících z § 51 odst. 4 až 7 Zákona o VZ.
a)

Dle § 56 odst. 3 písm. a)

Dodavatel předloží seznam realizovaných staveb v oblasti vodohospodářských staveb
provedených za posledních 5 let.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
dodavatel splňuje technický kvalifikační
nejvýznamnějších staveb uvede minimálně
•

předpoklad,

pokud

v

seznamu

6 stavebních akcí spočívající v odtěžení sedimentu ze dna rybníka a z toho
o
3 stavební akce ve finančním objemu nad 10 000 000 Kč při odtěžení v
objemu sedimentu větším než 50 000 m3 za každou akci
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o
1 stavební akce ve finančním objemu nad 5 000 000 Kč provedené na
ZCHÚ
Přílohou tohoto seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z
těchto stavebních prací (výše uvedených 6 akcí)
b)

Dle § 56 odst. 3 písm. f)

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil přehled nástrojů či pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít dodavatel k dispozici při plnění veřejné zakázky k
dispozici
Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel k dispozici:
min. 3 ks širokopásových rypadel jejichž náplň hydraulických soustav je z biologicky
odbouratelného oleje, a dále
min. 6 ks nákladních vozidel splňujících limity EURO 3 a s možností utěsnění ložné
plochy proti úniku zvodnělého sedimentu, jejichž náplň hydraulických soustav je z
biologicky odbouratelného oleje,, a dále
min. 3 ks širokopasých buldozerů jejichž náplň hydraulických soustav je z biologicky
odbouratelného oleje, a dále
-

min. 300 m mobilní komunikace s šíří min. 3 m a únosností nad 25t.

Dodavatel doloží doklady o vlastnictví provozních či technických zařízení, či doklad, že
bude v době realizace zakázky disponovat s těmito provozními a technickými zařízení.
17.

JISTOTA - ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ UCHAZEČE VYPLÝVAJÍCÍCH
Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
17.1.
Zadavatel nepožaduje k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
jistotu dle ust. § 67 zákona

18.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA,
PLATEBNÍ PODMÍNKY
18.1.
Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech
upravených v Části 2 Zadávací dokumentace. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné
náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně
dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště,
předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kursové vlivy,
obecný vývoj cen, apod. Nabídková cena musí obsahovat i náklady na vypracování
dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
18.2.
Měnou zadávacího řízení je Kč.
18.3.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo tomto členění:
Cena bez DPH……………………..,-Kč (slovy: …………. korun českých)
DPH ve výši …………….Kč (slovy : …………korun českých)
Cena včetně DPH ve výši ……………………..Kč (slovy : ………..korun českých)

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže:
a) Uvede nabídkovou cenu stanovenou dle výše uvedených požadavků do návrhu smlouvy o dílo.
19.
SUBDODAVATELÉ
19.1.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje aby uchazeč v nabídce
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19.2.
19.3.
19.4.

19.5.

specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům
a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč
tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém
spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat
(s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).
Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými
subjekty pro vítěze výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje, že níže uvedené věcně vymezená část plnění veřejné zakázky nesmí
být plněna subdodavatelsky: Těžba, nakládka, doprava a uložení dnových sedimentů.
Nedodržení nebo nedoložení přípustného objemu subdodávek (nesplnění požadované
podmínky) bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné Prohlášení každého subdodavatele o budoucí
spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele.
V požadovaném Prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se
každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude
akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. Lze
prokázat i Smlouvou s budoucím subdodavatelem.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.

20.
PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA
20.1.
Každý uchazeč 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.
20.2.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo ve spojení 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 a
písemně oznámí toto vyloučení vč. důvodu bezodkladně uchazeči.
21.
OBSAH NABÍDKY
21.1.
Nabídka obsahuje návrh smlouvy a další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.
21.2.
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno:
21.2.1.
Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v případě společné nabídky budou na Krycím listu podpisy osob jednajících jménem /za/
každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku dle článku Části 1 Zadávací
dokumentace nazvaném „Podpis nabídky“.
21.2.2.
Obsah s očíslováním jednotlivých kapitol.
21.2.3.
Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle pokynů
obsažených v článku Části 1 Zadávací dokumentace nazvaném „Pokyny pro vypracování
návrhu smlouvy“ podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu
s článkem Části 1 nazvaném „Podpis nabídky“.
21.2.4.
Prohlášení dle § 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 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
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21.3.
21.4.

Pokud nabídka nebude v souladu se zadávacími podmínkami, bude z řízení vyřazena a
uchazeč bude vyloučen.
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený
v tomto článku Části 1 Zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče
při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost jehož
doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se
uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet
dokumentů.

22.
POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY
22.1.
Zadavatel předepisuje znění Smlouvy o dílo obsažené v Části 2 Zadávací dokumentace jako
závazné a neměnné.Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým zněním.
Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud
v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz. Nabídková cena, kterou
uchazeč naopak doplnit musí, taktéž předepsané údaje o uchazeči jako smluvní straně.).
V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho
nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti
v zadávacím řízení vyloučen.
23.
PODPIS NABÍDKY
23.1.
Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící
obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, bude příslušná
listina podepsána přesně v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče zapsaným
v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li uchazeč tuto podmínku,
bude nabídka vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
23.2.
Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za uchazeče činit zástupce,
musí být vždy doložen originál plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle
zvláštního předpisu úředně ověřená kopie (opis) originálu plné moci.
23.3.
Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba
oprávněná jednat jménem uchazeče, musí být společná nabídka podepsána každým
z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat jménem každého z těchto dodavatelů podávajících
společnou nabídku, pokud není výslovně stanoveno v zadávacích podmínkách jinak. Podpis
osoby jednající jménem každého z dodavatelů musí být v souladu se způsobem jednání
jménem příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku
zapsán.
23.4.
Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého z dodavatelů podávajících tuto společnou
nabídku zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci, podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem tohoto dodavatele, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm
zapsán, nebo podle zvláštních předpisů úředně ověřená kopie (opis) originálu.
23.5.
Jestliže za uchazeče bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být
vždy doloženo pověření ad hoc, které mu udělí dle ust. § 20 Občanského zákoníku statutární
orgán právnické osoby. Pověření musí být předloženo v originále nebo podle zvláštních
předpisů ověřené kopii (opisu) originálu.
23.6.
Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je uchazeč oprávněn či
povinen v zadávacím řízení bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky, v případě že
zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům v zadávacím řízení, bude
připojena k listině obsahující příslušný úkon.
23.7.
Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude vyřazena a
uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
24.
DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
24.1.
Nabídka musí být předložena v jednom originálu, v plném rozsahu zpracována v písemné

Strana 14 (celkem 17)

24.2.

24.3.

formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo
slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského
jazyka. Nabídka bude poskytnuta zadavateli rovněž v elektronické podobě na CD, který bude
připojen k originálu nabídky. V nabídce nesmí být přepisy ani opravy. Nepředložení
elektronické podoby nabídky na CD není považováno za důvod k vyřazení nabídky z procesu
hodnocení..
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení
doporučujeme provést pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné
jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané
šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou
razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky
vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.
Nabídka v listinné podobě musí být 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
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

VZOR OBÁLKY
Identifikační údaje zadavatele ………………….
Identifikační údaje uchazeče (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech dodavatelů
podávajících společnou nabídku)
Název veřejné zakázky: „Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka“
NEOTEVÍRAT
před termínem otevírání obálek

25. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY
25.1.
Nabídku je možné podat osobně na adrese zadavatele AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha Chodov, v pracovních dnech a to pondělí až pátek od 8:00 hod. do 13:00 hodin vždy tak, aby
byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, tj. nejpozději do 23.11 2012 do
10:00 hodin.
25.2.

Uchazeč může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence – za rozhodující
okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky
zadavatelem.

26.
26.1.

NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

26.2.

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy
hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

27.
27.1.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání
obálek bude zahájeno v termínu 23.11.2012 od 10:00 hod. v sídle zadavatele. Nabídky podané
po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevírá a zadavatel
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek
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27.2.

Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého uchazeče se
může otevírání obálek zúčastnit pouze 1 osoba,

27.3.

Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině
účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.

27.4.

Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost
nabídky dle ust. § 71 odst. 9 zákona.

27.5.

Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům:

27.6.
27.7.

(a)
identifikační údaje uchazeče,
(b)
informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona.
(c)
nabídkovou cenu
Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí
uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče
včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Protokol o otevírání obálek sepisuje komise dle ust. § 73 zákona.
Pokud bude ve lhůtě pro doručení nabídek doručena pouze jedna nabídka, zadavatel ji neotevře
a zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona zruší.

28.
POSOUZENÍ NABÍDEK
28.1.
Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, z hlediska toho , zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Při posouzení nabídek uchazečů
z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
28.2.
Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem bude
vyřazena. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které
nemají vliv na nabídkovou cenu, komise nepřihlíží.
28.3.
Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve vztahu
k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení
podle §74 odst. 7 zákona.
28.4.
Komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti
komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Komise nabídku
vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
o vysvětlení nabídky, nestanoví-li komise lhůtu delší. Komise může po písemném zdůvodnění
nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání komise za účelem vysvětlení jeho nabídky.
Komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.
Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí
zadavatel bezodkladně z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů
zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.
29.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ
29.1.
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč s DPH dle
ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
29.2.
O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu s náležitostmi dle ust. § 80
zákona.
29.3.
Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem
hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si
z ní výpisy, kopie nebo její opisy.
30.

VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
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30.1.
30.2.

30.3.
a)
b)
c)

d)

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla
vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH.
Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni.
Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky
ve lhůtě podle § 110 odst. 4, nebo nepodal návrh podle § 114 odst. 4 a 5, nebo bylo řízení o
jeho návrhu zastaveno. Dotčenými zájemci se rozumí zájemci, kterým veřejný zadavatel
nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky.
Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede
identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,
výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud zadavatel sám provedl nové posouzení a
hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5; v takovém případě zadavatel uvede seznam posouzených
nabídek, seznam nabídek, které byly zadavatelem ze zadávacího řízení vyřazeny spolu
s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek, popis a odůvodnění
hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a v čem spatřuje porušení
postupu stanoveného zákonem hodnotící komisí,
poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82
odst. 1 zákona, nebo oznámení že postupuje podle § 82 odst. 3
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
VZOR
Krycí list nabídky
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
zadavatel veřejné zakázky: …………………
NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ UCHAZEČ:
Obchodní firma/název u práv. osoby
Obchodní firma/jméno a příjmení u fyzické
osoby
Sídlo/místo podnikání
Právní forma právnické osoby
IČ, bylo-li přiděleno:
DIČ, bylo-li přiděleno:
Kontaktní osoba uchazeče s uvedením tel.,
faxového či e-mailového spojení

Pokyn pro uchazeče: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna
zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

V …….............. dne ………..........2012

