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1. OBECNÉ POKYNY
1.1.
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v podlimitním zadávacím řízení, které se řídí dle
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) a
souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v
těchto pokynech pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona.
1.2.

Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje
zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.

1.3.

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.

1.4.

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.

1.5.

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.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
2.1.

2.2.

Název zadavatele:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo:

Kaplanova 1931/1, Praha - Chodov

Statutární zástupce:

RNDr. František Pelc, ředitel

IČ:

62933591

DIČ:

CZ62933591

Kód státu:

CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:

Veřejný – organizační složka státu

Tel., fax:

+420241082111

e-mail:

aopkcr@nature.cz,

DS:

dkkdkdj

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona
Firma:
Allowance s.r.o.
Sídlo:

Korunní 810/104, PSČ 101 00 PRAHA, Vinohrady

Kontaktní adresa:

Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč

Statutární zástupci:

Lubomír Chalupa, jednatel

IČ:

261 40 136

DIČ:

CZ 261 40 136
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2.3.

Zápis v OR:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Hejl, Ing. Michaela Blatová

Tel.:

241 021 039

E-mail:

verejne.zakazky@allowance.cz

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 a rozhodnutí o
způsobu vyřízení námitek.
Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna
podání v listinné podobě, která v tomto řízení učiní, na adresu zástupce zadavatele:
Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč (dále též kontaktní adresa
zástupce zadavatele).
Námitky podané dle § 110 zákona zasílá uchazeč v listinné podobě na adresu
zadavatele a v kopii na kontaktní adresu zástupce zadavatele. V případě, že uchazeč
bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 113 zákona, doručí tento
návrh přímo zadavateli, kopii zašle na kontaktní adresu zástupce zadavatele.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: Realizace stavby „Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR
Hůrka u Hranic“
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV: 90722000-4 (obnova životního prostředí)
45000000-7 Stavební práce
Maximální cena veřejné zakázky je stanovena na 9 133 204,- Kč včetně DPH. Tato maximální
možná cena zakázky na celkové investiční výdaje je stanovena včetně vedlejších rozpočtových
nákladů, rozpočtové rezervy, velkoplošného informačního panelu a stálé pamětní desky
s následujícími cenovými limity:
 náklady na velkoplošný informační panel a stálou pamětní desku nesmí překročit
celkem 126 000,- Kč včetně DPH,
 dokumentace skutečného provedení stavby nesmí překročit 110 674,- Kč včetně DPH a
zároveň nesmí překročit 3 % přímých realizačních nákladů.
Cena je stanovena jako maximální. Překročení maximální ceny bude mít za následek
vyloučení uchazeče z řízení o veřejné zakázce.
3.1.
Popis veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Úprava objektů návštěvnické
infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic“ podle projektové dokumentace zpracované Domia Art,
spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier, Barvičova 4, 602 00, Brno, číslo autorizace:
1001922, č. zakázky: Q – 10/0509 a dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu a
stálé pamětní desky.
Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic se nachází v Olomouckém kraji v katastrálním
území Hranice. Celková výměra NPR činí zhruba 3,7 ha.
Veřejnou zakázkou se rozumí realizace:
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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;
3.2.

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:
 Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č. j. OSU/604/10-02 ze dne
25. 2. 2010 uzavřená mezi zadavatelem a správním orgánem Městský úřad
Hranice, včetně všech příloh;
 Souhlas s provedením stavby MÚ Hranice, odbor stavební, č.j. OSU/17688/113 ze dne 12. 9. 2011;
 Souhlas k ohlášení stavebních úprav MÚ Hranice, odbor dopravy, č.j.
OD/17519/11-2 ze dne 7. 9. 2011;
 usnesení vlády České republiky ze dne 30. 3. 2009 č. 387 o povolení výjimky
ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních
přírodních rezervací a přírodních rezervací;
- zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Plánem péče o Národní přírodní
rezervaci Hůrka u Hranic ve znění změny č. 1/2009 na období 2004-2013 chválený
MŽP dne 9. února 2010.
- zhotovitel je povinen předložit:
 Smluvní zajištění nakládání a likvidaci odpadů
 Popis preventivních opatření pro nenarušení životního prostředí pro
předcházení havárie.
 Návrh řešení ochrany obojživelníků v průběhu realizace.

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel předpokládá dobu plnění:
- stavební práce od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (předpokládá se leden 2013),
- ukončení stavebních prací v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic do 31. 10. 2013.
5. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ
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5.1.

Místem plnění je Olomoucký kraj, katastrální území Hranice. Kompletní výčet
pozemkových parcel, na nichž je stanoviště situováno je uveden v projektové
dokumentaci.

5.2.

Zadavatel umožňuje všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího
plnění. Prohlídka se uskuteční dne 17. 10. 2012. Sraz účastníků je ve 13:00 hod na
parkovišti před železniční stanicí Teplice nad Bečvou.. Zadavatel žádá uchazeče, zda
mohou účast na prohlídce oznámit minimálně 2 dny předem na e-mail:
verejne.zakazky@allowance.cz.
(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
6.1.

Zakázka je spolufinancována z finančních prostředků zadavatele a zdrojů EU Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí.

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ
7.1.
Zadávací dokumentace se skládá z těchto částí :

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Část 1: Pokyny pro zpracování nabídky vč. příloh:
1 – Krycí list nabídky
2 – Projektová dokumentace včetně vyjádření příslušných orgánů státní
správy (v elektronické podobě – v tištěné na písemnou žádost uchazeče)
3 –Položkový rozpočet - elektronické podobě
Část 2: Návrh smlouvy o dílo – v elektronické podobě
Zadávací dokumentace je uchazečům poskytována na základě písemné žádosti
ZDARMA.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta na požádání též v elektronické podobě pro
pracovní potřeby uchazeče.
O zadávací dokumentaci je možno požádat písemně nebo e-mailem na adresu
Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4, nebo na mail
verejne.zakazky@allowance.cz.
Zástupce zadavatele požaduje poskytnutí finanční náhrady za reprodukci projektové
dokumentace v tištěné podobě ve výši reprodukčních nákladů.
Zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 1 zákona uveřejnil na profilu zadavatele zadávací
dokumentaci, ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídky, a to alespoň do konce lhůty
pro podání nabídky. Adresa profilu zadavatele je https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/62933591.

8. DODATEČNÉ INFORMACE
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8.1.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k
zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena zástupci zadavatele na
korespondenční adresu Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 – Krč,
nejpozději do 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost bude
obsahovat název veřejné zakázky a identifikační údaje zájemce.

8.2.

Zadavatel odešle v zastoupení zástupcem zadavatele dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, do 3 pracovních dní ode
dne doručení žádosti dodavatele o dodatečné informace.

8.3.

Zástupce zadavatele odešle dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti 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 zadávací dokumentaci.

8.5.

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

9. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
9.1.
Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v podlimitním řízení je
prokázání splnění kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle článku 10 Části 1 Zadávací
dokumentace „Pokyny pro zpracování nabídky“
b) profesních kvalifikačních předpokladů dle článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace
„Pokyny pro zpracování nabídky“
c) předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
d) technických kvalifikačních předpokladů dle článku 12 Části 1 Zadávací
dokumentace „Pokyny pro zpracování nabídky“.
9.2.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek
stanovené ve Výzvě. Dodavatel prokazuje kvalifikaci předložením čestného prohlášení,
ze kterého vyplývá, že všechny kvalifikační předpoklady splňuje. 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 NABÍDKY 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 s článkem 21 Části 1 Zadávací dokumentace
nazvaným „Podpis nabídek“. V případě společné nabídky může podepsat takové
prohlášení pouze ten z dodavatelů (resp. oprávněná osoba), který takové prohlášení
činí.

9.3.

Předloží-li uchazeč zadavateli ke dni uzavření smlouvy certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v tomto certifikátu jsou platné nejméně
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, uzná zadavatel certifikát za
způsob prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu za předpokladu, že údaje
v certifikátu uvedené pokrývají požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovené
zadavatelem popřípadě jejich část.
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9.4.

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 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) až d) zákona. Dodavatel není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů,
kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona a kvalifikačních předpokladů u
částí 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.

9.5.

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 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.

9.6.

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.

9.7.

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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9.8.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek ověřit, zda nedošlo
ke změnám údajů poskytovaných v rámci prokazování kvalifikace.

9.9.

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.

9.10.

O posouzení kvalifikace sepíše zadavatel protokol, ve kterém uvede identifikační údaje
dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována. U každého dodavatele bude uvedeno,
zda kvalifikaci splnil a v případě, že nesplnil, tak uveden důvod. 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.

10. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
10.1. 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
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e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

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;
který není v likvidaci;
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
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;
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;
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno
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;
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

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.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

11. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
11.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona prokáže
uchazeč, který doloží:
1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle
odpovídajícím realizaci veřejné zakázky.

zvláštních

předpisů

v rozsahu

12. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
12.1. Uchazeč musí splnit TECHNICKÉ kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona v níže
uvedeném rozsahu takto:
1) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s
ustanovením § 56 odst. 3 písm. a) zákona, požaduje zadavatel předložení seznamu
minimálně 3 ukončených zakázek na obdobné stavební práce s uvedením jejich
charakteru, rozsahu a doby poskytnutí, jaké jsou předmětem projektu podle bodu
3.1 poskytnuté za dobu posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly
tyto práce provedeny řádně a odborně.
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Alespoň jedna z uvedených referencí na zakázky musí být v hodnotě stavby
minimálně 4 500 000,- Kč včetně DPH.
2) Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, přičemž minimálně jeden z techniků musí mít praxi v oboru minimálně 5
let. Uchazeč doloží čestné prohlášení.
3) Popis technického vybavení - seznam stojů a zařízení, která budou použita na
stavbě. Uchazeč doloží čestné prohlášení.
13. VARIANTY
13.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
14. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA,
PLATEBNÍ PODMÍNKY
14.1. Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se
zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze
v případě změny daňových předpisů. 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, kursové vlivy,
obecný vývoj cen, apod. Kromě stanovení celkové ceny veřejné zakázky uchazeč
uvede i ceny jednotlivých etap plnění. Součástí ceny jsou veškeré náklady spojené se
zakázkou dle bodu 3.1.
14.2.

Měnou zadávacího řízení je CZK

14.3.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, % sazbu a
výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné
zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
Celková cena bude dále rozčleněna podle položkového rozpočtu a dále podle
kumulativního rozpočtu.

14.4.

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže uvede
nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo a uvede ji
i v nabídce. Dále uchazeč vyplní kumulativní a slepý položkový rozpočet, který tvoří
jednu z příloh této zadávací dokumentace.

14.5.

Další platební podmínky jsou určeny v „Návrh smlouvy o dílo“, která tvoří nedílnou
součást Zadávací dokumentace

15. SUBDODAVATELÉ
15.1. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč
v nabídce 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). U subdodavatelů, kteří se budou
podílet na plnění zakázky z 10 a více %, předloží před podpisem smlouvy uchazeč
smlouvu s nimi.
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15.2.

Zadavatel stanovuje, že subdodavatelsky nelze realizovat žádnou část veřejné
zakázky kromě dokumentace skutečného provedení stavby a následujících stavebních
dílů (podle položkového rozpočtu):





konstrukce tesařské,
konstrukce zámečnické,
nátěry,
přesuny suti a vybouraných hmot.

15.3.

Za subdodávku je pro tento účel považována realizace prací jinými subjekty pro vítěze
této veřejné zakázky. Nesplnění požadované podmínky (viz výše) bude důvodem pro
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, případně k zaslání doplňujícího dotazu na
uchazeče. Při nedoložení požadovaných dokladů ke dni uzavření smlouvy bude toto
příčinou neuzavření smlouvy pro neposkytnutí součinnosti.

15.4.

Uchazeč je povinen v případě přidělení zakázky pracovat se subdodavateli, které uvedl
v nabídce. Změnu subdodavatele smí provést jen v závažných případech objektivního
charakteru a jen s písemným souhlasem zadavatele.

15.5.

Pokud dodavatel pomocí některého subdodavatele prokazuje splnění kvalifikace, je
povinen postupovat podle bodu 9.4. této zadávací dokumentace.

15.6.

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.

16. PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA
16.1. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž
zadávacím řízení, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem
více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
16.2.

Jestliže dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s několika dalšími
dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele,
jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v daném zadávacím
řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či
společně s jinými dodavateli vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka (nabídky) byly vyřazeny,
zadavatel bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

16.3.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně.
Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho uchazeče.
Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva bude podepsána každým
z dodavatelů, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za každého z dodavatelů.

16.4.

S ohledem na skutečnost, že dodavatelé podávající společnou nabídku jsou
považováni ze zákona za jednoho uchazeče a jsou zavázáni a oprávněni společně a
nerozdílně je zadavatel oprávněn zasílat veškerou korespondenci vč. příslušných
rozhodnutí na adresu kteréhokoliv z nich, pokud ve smlouvě o sdružení není stanovena
jedna adresa, na kterou má být korespondence zasílána.
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17. JISTOTA - ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ UCHAZEČE VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚČASTI
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
17.1. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

18. OBSAH NABÍDKY
18.1. Nabídka obsahuje návrh smlouvy a další dokumenty požadované zákonem či
zadavatelem.
18.2.

Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno:
1. Krycí list nabídky – vyplněný formulář dle Přílohy č. 1 Části 1 „Pokyny pro
zpracování nabídky“ Zadávací dokumentace, podepsaný osobou 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 č. 21 nazvaného „Podpis nabídky“.
2. Obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty
tvořící daný oddíl uvedené v obsahu nachází.
3.

Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 zákona

4. Návrh smlouvy o dílo respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle
pokynů obsažených v článku 19 Zadávací dokumentace nazvaném „Pokyny pro
vypracování návrhu smlouvy„ podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče v souladu s článkem 21 nazvaným „Podpis nabídky“. K návrhu smlouvy
uchazeč připojí jako jeho přílohy časový harmonogram průběhu prací a oceněný
rozpočet.
5. Seznam subdodavatelů se jejich prohlášení, případně smlouvy s nimi, v případě
subdodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, také doklady
o subdodavatelích, předepsané v čl. 10.4. této zadávací dokumentace, tj. u
každého takového subdodavatele doložit základní kvalifikační předpoklad dle § 53
odst. 1 písm. j) zákona a kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) zákona
6. Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích
podmínkách nebo zákonem.
7.

Prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona, tj.
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 předpisu82) v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.

18.3.

Uchazeč v Krycím listu nabídky učiní prohlášení, že se podrobně seznámil se všemi
zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez
výhrad přijímá a že nabídku zpracoval v souladu s těmito podmínkami.

18.4.

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů
obsažený v čl. 18.2. Zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace
uchazeče při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument,
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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.

19. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY
19.1. Zadavatel předepisuje návrh smlouvy o dílo obsažený v Části 2. Zadávací
dokumentace jako závazný. Uchazeč jej smí měnit jen ve prospěch zadavatele a
doplnit jen ustanovení, která dle jeho názoru v dokumentu chybí (s odkazem na
Zadávací dokumentaci) a to vždy v souladu se Zadávací dokumentací. Pokud uchazeč
ve smlouvě změny provádí (ve prospěch zadavatele), musí přiložit list, na kterém bude
uveden seznam změn s odvoláním na jednotlivá číslovaná ustanovení smlouvy.

20. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU – ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
20.1. Zadavatel nepožaduje zajištění závazku.

21. PODPIS NABÍDKY
21.1. Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu
tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněna jednat jménem 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.
21.2.

Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za uchazeče činit
zástupce, musí být vždy doložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.
Uchazeč, který bude vyzván k uzavření smlouvy musí na výzvu zadavatele doložit tuto
plnou moc v originále nebo v úředně ověřené kopii s tím, že i podpis zmocnitele musí
být úředně ověřen dle zvláštních předpisů.

21.3.

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.

21.4.

Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého dodavatelů podávajících tuto
společnou nabídku zástupce, musí být vždy doložena plná moc, podepsaná osobou
oprávněnou jednat jménem tohoto dodavatele a to způsobem zapsaným v obchodním
rejstříku, je-li v něm zapsán. . Ustanovení článku 23.2. platí obdobně.

21.5.

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 prosté
kopii (opisu) originálu. . Ustanovení článku 23.2. platí obdobně.

21.6.

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.
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21.7.

Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude
vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen, pokud zadavatel
neposoudí takovéto porušení zadávací dokumentace jako pouze formální, bez
podstatného vlivu na obsah nabídky.

22. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
22.1. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom
originále. V nabídce nesmí být přepisy a opravy. Kopie nabídky na CD, DVD - nemusí
obsahovat doklady, prokazující kvalifikaci. Tyto stačí přiložit pouze v písemné podobě.
22.2.

Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude
provedeno 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 vzestupně a řádně očíslovány.

22.3.

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. Zadavatel doporučuje obálku na přelepech opatřit
razítky a podpisy, aby bylo zcela jasně patrné, že nedošlo k poškození obálky před
jejím otevřením.

VZOR OBÁLKY
Identifikační údaje zadavatele ………………….
Identifikační údaje uchazeče (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech
dodavatelů podávajících společnou nabídku), DS, má-li ji uchazeč zřízenu
Název veřejné zakázky: …………………………..
NEOTEVÍRAT
22.4.

V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se zadávacími podmínkami,
bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení, s výjimkou případů
formálních vad, nemajících vliv na obsah nabídky – tyto budou posuzovány ad hoc.

23. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY
23.1. 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 29.10. 2012 do 10:00 hodin.
23.2.

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

24. NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY
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24.1.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný
uchazeč.

24.2.

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.

25. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
25.1. Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek bude zahájeno v termínu 29.10.2012 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
25.2. 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
25.3. Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině
účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
25.4. Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla a dle ust. § 71
odst. 9 zákona kontroluje zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je
návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
25.5. Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům:
(a)
identifikační údaje uchazeče,
(b)
informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona., tj
je zpracována v češtině a podepsána oprávněnou osobou
(c)
informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající
číselně vyjádřeným dílčím hodnotícím kritériím
Jestliže komise zjistí, že neodpovídá požadavkům dle ust. § 71 odst. 9 zákona, nabídku
vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z
účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně
písemně oznámí na profilu zadavatele.
Protokol o otevírání obálek sepisuje komise dle ust. § 73 zákona.
Pokud bude ve lhůtě pro doručení nabídek doručeno méně než tři nabídky, zadavatel je
neotevře a zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona zruší.
26. POSOUZENÍ NABÍDEK
26.1. Komise provede posouzení kvalifikace uchazečů. O posouzení kvalifikace sepíše zápis
(protokol), který podepíší všichni členové komise. Uchazeči mají právo požádat o
nahlédnutí do protokolu o posouzení kvalifikace, mají právo provést si jeho opis nebo
výpis z něho. Nabídku uchazeče, který nesplňuje kvalifikaci, komise vyřadí a poté
zadavatel bez zbytečného odkladu takového uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení.
Ustanovení článku 26.5. platí obdobně, tj. v případě nedostatků v kvalifikaci může
komise místo vyřazení nabídky požádat uchazeče o vysvětlení nebo doplnění formou
dotazu.
26.2.

Komise pro hodnocení nabídek posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění
zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,
tj. zejména zda každý uchazeč podal jednu nabídku, zda uchazeč, který podal nabídku,
není současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž řízení, jehož pomocí se
prokazuje kvalifikace, zda v případě společné nabídky obsahuje nabídka listinu o
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solidární odpovědnosti dodavatelů podávajících společnou nabídku ve vztahu k veřejné
zakázce a smlouvu o sdružení, zda nejde o nepřijatelnou nabídku, tj. zda uchazeč
nepodal nabídku, která je nevhodná, tj. nesplňující požadavky zadavatele na předmět
plnění veřejné zakázky, nesplnila zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků
zadavatele než na předmět veřejné zakázky, která je v rozporu s platnými právními
předpisy, zejména s Obchodním zákoníkem, která obsahuje upravené podmínky plnění
v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.
26.3.

Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem (a
to i po případném doplňujícím dotazu) bude vyřazena. Ke zjevným početním chybám v
nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu,
komise nepřihlíží. Formální vady nabídky se posuzují případ od případu.

26.4.

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.

26.5.

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.

26.6.

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.

26.7.

Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat v případě potřeby dle § 84 zákona 137/2006
Sb., zejména s přihlédnutím k ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona.

27. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ
27.1. Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena v Kč s DPH, u neplátců DPH cena, za
kterou jsou schopni splnit celou zakázku.
27.2.

ZPŮSOB HODNOCENÍ:

1. Celková nabídková cena
V tomto kritériu se hodnotí pouze absolutní výše celkové ceny v Kč s DPH.
Po hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou až po
nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.
27.3.
27.4.

O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu s náležitostmi dle
ust. § 80 zákona.
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.

28.

VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

28.1.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla
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vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč s DPH.
28.2.

28.3.

28.4.
a)
b)
c)

d)
28.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo, že uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do
5 pracovních dní ode dne rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, na profilu
zadavatele. Stejně tak si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o
případném vyloučení jednotlivých uchazečů. V takovém případě se oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky (o vyloučení uchazeče) považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
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. Oznámení o vyloučení se doručuje formou uveřejnění na profilu zadavatele.
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.
Součástí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (o vyloučení uchazeče)
bude také poučení o právu na podání námitek dle § 11 odst. 4 zákona

29. UZAVŘENÍ SMLOUVY
29.1.

Dle § 82 zákona zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla
vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona (dále jen“vybraný uchazeč“), před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
podle § 110 odst. 4 zákona.

29.2.

Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 zákona, uzavře
zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání
námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v
nabídce vybraného uchazeče. V návrhu smlouvy není možné činit v rámci zadávacího
řízení jakékoli podstatné změny či doplnění. Výjimkou jsou pouze změny formálního
charakteru, které nemají dopad na obsah závazku založeného smlouvou - například
změny některých kontaktních údajů apod. Zcela nepřípustné jsou zejména zásahy do
podmínek, které byly předmětem hodnocení a úpravy dalších zadávacích, zejména
obchodních či technických podmínek.

29.3.

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k
uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě stanovené zadávacími
podmínkami. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo
neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v této lhůtě uzavřena, může
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uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítneli uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou
součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se
umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena
smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

30. NÁMITKY
30.1.
30.2.

Zadavateli může podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl
zájem na získání veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona
úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“).
Námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit
zadavateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem
zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

30.3.

Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit nejpozději do 5 dnů od
skončení lhůty pro podání nabídek.

30.4.

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí
zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli
do 10 dnů ode dne oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle §
81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím
řízení na Profilu
zadavatele.
Před uplynutím lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti
v zadávacím řízení a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí
zadavatel uzavřít smlouvu.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti
kterému úkonu zadavatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona. S výjimkou
námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí
zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí být v námitkách uvedeno,
jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a
čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odst. 2 § 110 zákona, musí
stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se
o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující
vpředu uvedené náležitosti zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této
skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu
na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění
smlouvy dle ust. § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání
námitek.
Zájemce či uchazeč se může práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti
v zadávacím řízení písemně vzdát. Práva na podání námitek se může zájemce či
uchazeč vzdát až po vzniku práva podat námitky. Pokud se zájemce či uchazeč vzdal
práva na podání námitek, platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto
uchazeči uplynula.
Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení
námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či
nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob
provedení nápravy.
Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o
možnosti podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona návrh na zahájení řízení o
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přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále
jen“Úřad“). O podaných námitkách a rozhodnutí o nich zadavatel bezodkladně písemně
informuje všechny uchazeče a pokud neuplynula v době vyřízení námitek lhůta pro
podání nabídek, všechny zájemce.
30.10. Zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně nebo které vzal
stěžovatel zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. Vezme-li
stěžovatel námitky zpět, není oprávněn podat ve stejné věci návrh na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele u úřadu.
30.11. Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odst. 1 §111 zákona nevyhověl,
nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele, a je-li tento návrh podán včas, ve lhůtě 45 dnů ode
dne doručení námitek uzavřít smlouvu. Pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle
odst. 1 § 111 zákona nerozhodl, platí, že námitkám nevyhověl. Je-li před uplynutím
lhůty podle věty první tohoto článku řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zastaveno,
zákaz uzavřít smlouvu nebo zrušit užší řízení se ruší dnem zastavení řízení.
Příloha č. 1 části 1 Zadávací dokumentace – Vzor Krycího listu
Příloha č. 2 části 1 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace
Příloha č. 3 části 1 Zadávací dokumentace – Položkový rozpočet
Část 2 - Návrh smlouvy o dílo včetně příloh

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR
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PŘÍLOHA 1 ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
KRYCÍ LIST NABÍDKY
VZOR
Krycí list nabídky
veřejná zakázka na stavební práce: ……………………..
evidenční číslo 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
DS:
Pokyn pro uchazeče: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu
nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.
PŘEHLED DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ NAVRHOVANÝCH UCHAZEČEM
1)

Kritérium
Výše celkové nabídkové ceny s DPH

Hodnota

Celková nabídková cena s DPH je tvořena:
Hodnota (s DPH)
1) základní rozpočtové náklady
2) Velkoplošný informační panel a stálá pamětní deska
Dokumentace skutečného provedení stavby
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ČÁST 2
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
1.1 Zhotovitel:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel je/není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Statutární zástupce:
(dále jen ”zhotovitel”)

1.2 Objednatel:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, Praha - Chodov
IČ: 62933591
Číslo účtu: 18 228-011/0710
Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel
(dále jen ”objednatel”)
2. Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo v rozsahu dle
projektové dokumentace „Úpravy objektů návštěvnické infrastruktury“ (zpracované Domia art
s.r.o., Barvičova 4, 602 00 Brno, zakázka Q – 10/0509, září 2009), která je nedílnou součástí
této smlouvy, dále zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní
desky podle bodu 2.4. Zhotovením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací,
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných
zkoušek a revizí, vyhotovení dokumentace skutečného provedení opatření v systému zaměření
GPS. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a
uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky jsou rovněž vedlejší rozpočtové náklady jako
vytyčení pracoviště (ve spolupráci s autorským dozorem investora), zařízení pracoviště,
obstarání skládek a zemníků, úhrada provozu pracoviště včetně vyklizení a uvedení ploch
včetně veškerých transportních a příjezdových cest do původního stavu, obstarání a zajištění
potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění prací vč. úhrady
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potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení,
atestů apod.
2.2 Místem plnění je NPR Hůrka u Hranic, k. ú. Hranice, pozemky číslo 1930/1, 1931, 2532.
Objednatel prohlašuje, že mu byl udělen souhlas všech vlastníků pozemků s realizací předmětu
smlouvy.
2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné ke zhotovení díla
v rozsahu, který je specifikován v čl. 2.1 této smlouvy.
2.4 Součástí díla je zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu o velikosti 5100 x
2400 mm a trvalé pamětní desky min. velikosti 300 x 400 mm dle současně platných podmínek
Operačního programu Životní prostředí (Grafický manuál). Grafické podklady poskytne
zhotoviteli objednatel.
2.5 Opatření musí být zhotovitelem realizováno nejpozději do 31.10. 2013.
2.6 Termín předání staveniště oznámí objednatel zhotoviteli písemně (e-mailem) minimálně 5
dní předem. Zhotovitel je povinen začít s plněním předmětu díla na konkrétním pracovišti
nejpozději 5. den od písemné výzvy zadavatele (e-mailem). Zhotovitel je povinen ukončit práce
do 31. 10. 2013 a vyklidit pracoviště do 30 dnů od ukončení prací, nejpozději do 30. 11. 2013.
2.7 Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit řádné vytýčení pracoviště a příjezdových
cest.
2.8 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací jako i
případné vedlejší rozpočtové náklady (mimo vyhotovení dokumentace skutečného provedení
díla) zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí
sjednané ceny díla. Veškeré příjezdové a transportní trasy budou nejpozději při předání díla
uvedeny do původního stavu.
2.9 Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po
provedení díla uvést terén do původního stavu, při realizaci nesmí dojít k poškození dřevin a
skalních útvarů. Zhotovitel je povinen udržovat na převzaté lokalitě pořádek a čistotu a je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. U použitých strojů a stavebních
mechanismů budou použity pouze biologicky odbouratelné oleje a ostatní provozní náplně.
2.10 Zhotovitel zajistí střežení pracoviště, nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
2.11 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm
pokračovat.
2.12 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
2.13 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Záruční lhůta počíná běžet
dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
2.14 Použité materiály jsou zásadně stanoveny v projektu. Pokud by se dodatečně ukázala
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí
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být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu. Všechny
použité materiály a výrobky, musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona č.
183/2006 Sb.,v platném znění, a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i
technickým normám. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využít původní materiály a
konstrukce.
2.15 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad
projektu, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej
podle čl. 3.3. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném
písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu
plnění a v jeho ceně zahrnuty.
2.16 Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v čl. 2.1, ať se jedná o práce a dodávky
uvedené v projektu nebo kalkulované v rozpočtech či specifikacích. Nezáleží na tom, že je to
uvedeno pouze na jednom místě, pokud se nejedná o zjevnou vadu projektu.
3. Cena a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a výsledkem
řízení o veřejné zakázce ve výši ………………….,- Kč, slovy ……………….
Cena v Kč
bez DPH

DPH 20 %

Cena v Kč
včetně DPH

Přímé realizační výdaje (PRV)
Velkoplošný informační panel a
stálá pamětní deska
Dokumentace skutečného
provedení stavby
Celková smluvní cena
3.2 Sjednaná cena je konečná a je stanovena jako nejvýše přípustná. V případě požadavku
navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny v čl. 2.1. Pro
uvedené práce a dodávky platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou
uvedeny v rozpočtu.
3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např.
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení pracoviště, náklady na vytyčovací práce spojené
s realizaci včetně vytyčení mikrolokalit zvláště chráněných druhů rostlin a příjezdových cest).
3.4 Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo, bankovní
spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, název: Projekt OPŽP „Úpravy objektů
návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic“ (akceptační číslo: 10078956), předmět,
konečnou částku, položkový rozpočet (viz podrobný rozpočet v příloze č. 2 této smlouvy).
3.5 Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po dokončení všech prací v rámci
jednotlivých dílčích činností v daném kalendářním roce (viz bod 6.7.). Daňové doklady
potvrzené technickým dozorem investora budou zasílány objednateli průběžně, v daném
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kalendářním roce nejpozději do 31. 10. každého roku. Minimální výše zaslaného daňového
dokladu činí 300 000,- Kč vč. DPH. V případě, že některé práce dle schválené projektové
dokumentace nebudou provedeny, celková cena plnění se o tyto práce snižuje. Konečné
vyúčtování bude provedeno po úplném dokončení a přejímce hotového a bezvadného díla.
Konečný daňový doklad bude zaslán objednateli nejpozději do konce ledna 2014, bude
obsahovat mimo jiné i přehled dílčích daňových dokladů.
3.6 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem jsou splatné do 60
kalendářních dnů po jejich doručení. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich
splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 60
kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu. Splatnost daňového
dokladu však nenastane dříve, než dojde k přidělení finančních prostředků z Ministerstva
životního prostředí ČR na účet objednatele, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto
případě jakýchkoliv sankcí za nedodržení doby splatnosti.
3.7 Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z Operačního
programu Životní prostředí. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat
výhradně v Kč.
3.8 Při přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném
prokazatelným prodlením dotace z Operačního programu Životní prostředí na předmětné dílo
bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena až na 120 dnů od
doručení daňového dokladu. Skutečnost, že k této situaci došlo, sdělí objednatel zhotoviteli
doporučeným dopisem.
3.9 V případě, že by objednateli po přidělení finančních prostředků Operačního programu
Životní prostředí (tj. po vydání Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu)
na akci „Úpravy objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic“ nebyly finanční
prostředky v průběhu realizace uvolňovány do rozpočtu objednatele, a dále v případě, že by
bylo zastaveno financování této akce, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. Zhotovitel v tomto případě
nemá právo na žádné smluvní pokuty ani na jiné postihy vůči objednateli.
3.10 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.
4. Smluvní pokuty
4.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle článku 2.6., uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nevyplacené částky za každý den prodlení. Tím však jeho
povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně
zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě.
4.2 V případě, že zhotovitel nevyklidí lokalitu v termínu dle článku 2.6., uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu
nebo neodstraní-li reklamace nebo havárie ve lhůtě mu písemně oznámené, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4.4 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 %, z účtované částky za každý den prodlení s výjimkou případů uvedených
v čl. 3.9. a 3.10. této smlouvy.
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4.5 Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele
k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.
4.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše
popsaným jednáním vznikla.
5. Odborná garance objednatele a zhotovitele
5.1 Objednatel jmenuje odbornými garanty Ing. Ivana Bartoše, zaměstnance Správy CHKO
Poodří a Krajského střediska Ostrava, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka a Ing. Petra Kostečku,
zaměstnance AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha - Chodov.
5.2 Objednatel pověřuje odborné garanty jednáním se zhotovitelem a zmocňuje je ke všem
úkonům souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při řešení díla v rozsahu této
smlouvy.
6. Ostatní ujednání
6.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je
oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního
rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
6.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.
6.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN
nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací
díla.
6.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za zabezpečení stavby proti vstupu neoprávněných osob
a usměrnění pohybu návštěvníků během realizace díla, přičemž během stavby zajistí a vyznačí
alespoň jeden bezpečný a dobře vyznačený přístup k propasti.
6.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla jak v průběhu realizace prací tak po jejím
skončení (po předání a převzetí díla) a zajistit si za tímto účelem příslušný technický a autorský
dozor. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle
čl. 4.1., odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné
výši.
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6.8 Na základě písemného oznámení objednateli proběhne pod vedením odborného garanta
kontrolní den. V rámci kontrolního dne odborný garant převezme dokončené dílčí části,
zkontroluje zhotovitelem stanovenou cenu dle položkového rozpočtu (viz příloha č. 2 této
smlouvy) a vystaví protokol o převzetí díla.
6.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat min. 1x za 3 týdny
kontrolní dny za účelem plynulé koordinace prací.
6.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.
6.11 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
požadovat odstranění vady opravou.
6.12 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a
do kterého termínu vady odstraní. Termín k odstranění vad nesmí být delší než 30 dnů od
obdržení reklamace.
6.13 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaná vady ani do 15-ti dnů po obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6.14 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace
(oznámení).
6.15 Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby realizací stavby nedošlo k poškození či ohrožení
předmětu ochrany NPR Hůrka u Hranic.
6.16 Před zahájením plnění díla je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž
bude vyplývat, že pojištění odpovědnosti za škodu má uzavřeno na plnění v minimální výši
ceny díla podle čl. 3.1 této smlouvy.
6.17 Pokud zhotovitel v průběhu realizace nalezne v lokalitě realizovaných opatření novou
mikro lokalitu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, tuto vyznačí a bude
informovat pověřeného pracovníka objednatele.
6.18 Zhotovitel bude informovat pověřeného pracovníka objednatele v případě výskytu
živočichů na lokalitě, jejich poranění či usmrcení v místě pracoviště a jeho okolí, případně na
příjezdových cestách. V případě výskytu žab na staveništi v období migrace je zhotovitel
povinen učinit opatření k jejich ochraně podle pokynů objednatele.
6.19 V případě nepříznivých povětrnostních podmínek přeruší zhotovitel ty práce na díle, které
by mohly vést k poškození nebo znečištění okolí, zejména nezpevněných komunikací. O
zastavení prací rozhoduje objednatel na základě upozornění zhotovitele.
6.20 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně
vyplacené ceny v souvislosti se zajišťováním publicity projektu ze strany objednatele.
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6.21 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6.22 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.
6.23 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými zákonnými
ustanoveními.
6.24 Zhotovitel se zavazuje předat zadavateli seznam subdodavatelů, kteří obdrží 10 a více %
plnění a to jako přílohu smlouvy při uzavření.
6.25 Zhotovitel se zavazuje předat zadavateli smlouvu se subdodavateli, kteří plní zakázku z 10
a více % nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy. Ustanovení platí i pro dodatky s těmito
subdodavateli.
6.26 Zhotovitel se zavazuje hlásit zadavateli skutečné platby subdodavatelům, kteří plní
zakázku z 10 a více % a předat příslušné doklady o platbě nejpozději do 50 dní po zaplacení,
v případě plnění v průběhu více kalendářních let nejpozději do 20. 2. kalendářního roku za rok
předcházející a poté do 50 dnů od ukončení zakázky.
6.27 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
č. 1 Projektová dokumentace, aniž by musela být přímo součástí této smlouvy
č. 2 Položkový rozpočet
č. 3 Harmonogram prací
č. 4 Seznam subdodavatelů s podílem plnění zakázky z 10 a více procent
6.28 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel se všemi
přílohami a tři objednatel z nichž pouze jedno vyhotovení bude se všemi přílohami.
6.29 Platnost smlouvy nastává dnem podpisu smlouvy oběma stranami.
6.30 Účinnost smlouvy nastává po její platnosti, a to dnem, následujícím po dni, kdy budou
objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí vydáním
bezvadného Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu pro akci "Úpravy
objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic“. O účinnosti smlouvy bude
objednatel informovat zhotovitele písemně.
6.31 Objednatel má právo před vlastním zahájením prací odstoupit od smlouvy o dílo v případě,
že na projekt nebude v rámci Operačního programu Životní prostředí poskytnuta podpora.
6.32 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem
doručení oznámení.
6.33 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelné pohromy apod.
6.34 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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