ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
s názvem

„Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101,
stavební úpravy“

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:

Obec Křižanovice
Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
00542431
CZ00542431
Lubomír Cenek, starosta

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
Mgr. Martin Budiš
Korespondenční adresa: Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
IČ: 71764704
tel: 515 538 820 e-mail: info@wscs.cz
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Preambule
Tato zadávací dokumentace, spolu s výzvou k podání nabídek, stanovuje podmínky účasti v
zadávacím řízení k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”).
Zadávací dokumentace je vypracována v souladu se zákonem a v souladu s platnými právními
předpisy. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
Zadávací podmínky, vyjma projektové dokumentace, zpracoval Mgr. Martin Budiš, Dr. Svěráka
13, 680 01 Boskovice, IČ: 71764704.
Projektovou dokumentaci zpracoval Petr Winkler, Skácelova 5, 695 01 Hodonín, IČ: 88842711 a
ZREBNÝ, s. r. o., U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 28331877.
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1.

ZADAVATEL A JEHO ZÁSTUPCE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

Obec Křižanovice
Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
Obec
00542431
Lubomír Cenek, starosta

kontaktní osoba:
IČ:
Korespondenční adresa:
E-mail:

Mgr. Martin Budiš
71764704
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
info@wscs.cz

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název

CPV

Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu

45214000-0

Stavební práce

45000000-7

2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající Mateřské školy Křižanovice.
Budova má tři samostatné pavilony propojené krčkem. V současné době je jeden pavilon
využíván jako mateřská škola pro 25 dětí, ve druhém pavilonu je kuchyně pro závodní
stravování a ve třetím pavilonu jsou kancelářské, skladovací a hygienické prostory pro kuchyň.
Část místností ve třetím pavilonu není využívána. Ve spojovacím krčku jsou propadlé podlahy,
sondami bylo zjištěno nedostatečné zhutnění násypu pod podlahami. V rámci veřejné zakázky
bude provedena oprava propadlých podlah ve spojovacím krčku. Stávající příčky místností v
krčku a podlahy v krčku budou vybourány, podloží bude srovnáno a zhutněno a budou
provedeny nové podlahy a nové příčky. Budou vybourány otvory pro nová okna a dveře v
obvodovém plášti. Budou vybourány příčky hygienických místností učitelek nové školky a
část příček v pavilonu kuchyně. V pavilonu nové školky budou vybourány stávající podlahy.
Pro vzduchotechniku budou bourány prostupy ve střeše a v obvodovém plášti. Ve spojovacím
krčku a v pavilonu nové školky budou vybudovány nové podlahy včetně nových podkladních
betonů, hydroizolace a tepelné izolace. V ostatních místnostech budou vyměněny podlahové
krytiny. Nově vznikne další třída mateřské školky a nová kuchyně.
V upravovaných částech bude proveden nový rozvod vody. Na stávající rozvod studené vody
se napojí chodba. Pro ohřev teplé vody v části nová třída MŠ je navržen nepřímotopný
zásobník. Na rozvodu teplé vody bude v místnosti pro úklid instalován termostatický
směšovací ventil s ochranou proti opaření. Pro ohřev teplé vody v části kuchyně je navržen
nepřímotopný zásobník. Je navrženo teplovodní vytápění, samostatné pro školku a pro
kuchyň. Jsou navrženy dva stejné zdroje tepla, závěsné plynové kondenzační kotle v sestavě se
zásobníkem vody. V pavilónu pro mateřskou školu, kde budou nové podlahy, povedou
rozvody v podlaze ve vrstvě tepelné izolace. V pavilónu kuchyně povedou trubky po zdi pod
stropem. Místnosti řešené při změně v užívání jsou převážně přímo větratelné. Místnosti bez
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oken budou větrány nuceným odvodem vzduchu a přívodem čerstvého vzduchu ze
sousedních přímo větratelných místností. Pro větrání kuchyně je navržena větrací rekuperační
jednotka.
Dále bude v rámci veřejné zakázky provedena rekonstrukce elektroinstalace a plynoinstalace.
Bude upraven povrch stávajícího venkovního chodníku před vstupem do školky. Na části
chodníku bude bezbariérová rampa.
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále částečné zateplení obvodového zdiva a fasády.
Předmětem této veřejné zakázky není dodávka vybavení kuchyně a nábytku.
Projekt bude realizován ve 2 etapách,
1.
Kdy předmětem první etapy je provedení prací v pavilonu kuchyně a zázemí pro
závodní stravování k dílčí kolaudaci, a to do termínu 30. 09. 2019. Jedná se o místnosti 115-120
a 132-147.
2.
Předmětem 2. etapy budou práce v pavilonu využívaném jako mateřská škola pro 25
dětí a zázemí - místnosti 121-131, částečné zateplení, fasáda a venkovní úpravy a to v termínu
do 30.6.2020.
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby a výběr zhotovitele.

2.2
1)

Požadovaný rozsah prací:
Jedná se o stavební i technologickou část stavby včetně dopravy provedenou dle
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr zpracované Petr
Winkler, Skácelova 5, 695 01 Hodonín, IČ: 88842711 a ZREBNÝ, s. r. o., U Mlýna 1075,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 28331877.

2.4
Nabídka účastníka zadávacího řízení může být vyřazena, pokud bude položkový
rozpočet obsahovat v předložené nabídce jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání
oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem,
nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná
položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo
měrná jednotka).

2.5
V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

2.6
Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou účastníka
zadávacího řízení, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek s výměrami
dle dokumentace stavby – Výkaz výměr.

2.7
Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky závazně stanoví vzor
smlouvy o dílo (viz příloha č. 3), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
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Nabídka účastníka zadávacího řízení musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v
žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a
které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy je závazný, účastník zadávacího řízení
doplní pouze požadované údaje.

2.8
Výkaz výměr
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 92 zákona soupis prací, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr požadovaných stavebních a montážních prací v elektronické podobě.

2.9
Závaznost výkazu výměr
Výkaz výměr je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel
doporučuje účastníkům zadávacího řízení ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a
výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty
pro vyžádání dodatečných informací dle zákona.

2.10 Měl-li by se v rámci zadávacích podmínek vyskytnout nesoulad mezi údaji v
zadavatelem předloženém soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr stavby a
projektem, je účastník zadávacího řízení oprávněn na tento nesoulad zadavatele upozornit.
Pokud účastník zadávacího řízení na případný dílčí rozpor neupozorní, platí údaje obsažené v
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr stavby.
Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská
technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie,
stavební technická osvědčení. Technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován
jednotlivými částmi projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.
Stavba bude prováděna postupem vymezeným v technické zprávě projektové dokumentace s
maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby, tj. vybraný dodavatel nesmí překročit
hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat znečišťování okolních
komunikací.

2.11
Vícepráce
Zadavatel uhradí jen ty vícepráce vztahující se k dílu, které předem písemně odsouhlasí a které
jsou objektivní, věcně správné, nutné a nepředvídatelné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů
a parametrů projektu Při vzniku víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby bude
postupováno v souladu se zákonem a v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo.

2.12
Technické podmínky
Nabízené řešení musí dále zajišťovat splnění požadavků vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění
vyhlášky 20/2012 Sb. a ČSN 73 5710, ve všech jejích částech a aktuálních zněních. Závazné
technické a technologické požadavky na provedení jednotlivých navržených energeticky
úsporných opatření (např. zateplení svislého obvodového pláště budovy apod.) jsou obsaženy
v projektové dokumentaci stavby a stavebních objektů, která je přílohou dokumentace
výběrového řízení. Splnění závazných technických a technologických požadavků musí být
doloženo v rámci nabídky účastníka zadávacího řízení jako nedílná součást nabídky účastníka
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zadávacího řízení. Shoda dodávaných komponentů s požadovanými minimálními standarty
bude předmětem posouzení nabídek, a jejich nedoložení může být důvodem pro vyloučení
účastníka zadávacího řízení.
Pokud se účastník zadávacího řízení odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od
projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy
stanovené parametry v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě).
Účastník zadávacího řízení je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení,
jak bylo navrženo projektem nebo jak vyžadují obecně závazné právní předpisy s dosažením
hodnot daných projektem či obecně závazným právním předpisem.
Shrnutí:
Nabízené řešení musí dále zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky
78/2013 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb. a ČSN EN 730540 ve všech
jejích částech a aktuálních zněních, vyhláška č. 343/2009 Sb. ze dne 25. 9. 2009, kterou se mění
vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Současně otvorové výplně musí
splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu.

3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 8.500.000,- Kč bez DPH.
Zadavatel upozorňuje, že tato částka je stanovena jako maximální, zadavatel nemá další volné
finanční prostředky. Nabídková cena, která překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
bude důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích
podmínek.

3.2
Zadavatel stanoví, že v případě, pokud bude konkrétní celková nabídková cena o více
než 25 % pod předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a současně taková celková nabídková
cena bude o více než 10 % pod mediánem všech celkových nabídkových cen, bude hodnotící
komise posuzovat, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení
§ 113 zákona.
Mediánem se rozumí hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených hodnot na dvě stejně
početné poloviny. Pro určení mediánu v souboru sestávajícím z celkových nabídkových cen
budou hodnoty jednotlivých celkových nabídkových cen seřazeny podle velikosti od nejnižší
celkové nabídkové ceny k nejvyšší celkové nabídkové ceně, přičemž mediánem bude hodnota,
která se nachází uprostřed tohoto souboru. Bude-li soubor všech celkových nabídkových cen
obsahovat sudý počet prvků (n), tj. sudý počet celkových nabídkových cen, bude mediánem
souboru aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a n/2+1.
Ani předpokládaná hodnota této veřejné zakázky ani celkové nabídkové ceny účastníků
zadávacího řízení však nejsou rozhodujícími kritérii při posouzení, zda se v daném případě
jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Mechanismus popsaný shora je toliko pomocným
vodítkem pro hodnotící komisi, které výlučně náleží posouzení, zda daná konkrétní nabídka
obsahuje či neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113
zákona.
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4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1
Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech:
Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá do 3 dnů od předání staveniště.
Stavební práce první etapy budou dokončeny nejpozději do 30.9.2019.
Druhá etapa a fasáda budou dokončeny nejpozději do 30.6.2020.

4.2
Místem plnění veřejné zakázky je budova MŠ Křižanovice č. popis. 101, 685 01
Křižanovice.

4.3
Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění
předmětu veřejné zakázky, s vyznačením uzlových bodů výstavby a finanční harmonogram.
Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny.

5.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1
Obchodní podmínky
Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace tvoří závazné obchodní podmínky zadavatele, které
zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky – smlouva o
dílo. Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení obchodní podmínky obligatorně v
plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží
jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že účastník zadávacího řízení
návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude
vyloučen ze zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v
požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené „........“).
Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost
zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu
smlouvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem
účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění
musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka
považována za neúplnou.
Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby, ze kterého bude patrno
časové i finanční plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze strany účastníka
zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou
osobou k tomu oprávněnou.
Účastník zadávacího řízení je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět
plnění veřejné zakázky.

5.2
Platební podmínky
Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny ve vzoru smlouvy o dílo - viz příloha č. 3
této zadávací dokumentace.
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6.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1
Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v
českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH, a celkovou částku s DPH, která bude
uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace), a v krycím listu nabídky
(příloha č. 1 zadávací dokumentace).

6.2

Účastník zadávacího řízení může podat jen jednu nabídku.

6.3
Nabídková cena za provedení zakázky musí být stanovena jako nejvýše přípustná,
kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací
dokumentace.

6.4
Nabídková cena za provedení zakázky musí obsahovat veškeré náklady dodavatele
nutné k realizaci předmětu zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci a jejich
nedílných přílohách.

6.5
Nabídková cena za provedení zakázky musí rovněž zahrnovat náklady na potřebný
pomocný materiál, oleje, mazadla a čisticí prostředky, jejich likvidaci zajištěnou v souladu se
zákonem o ochraně životního prostředí, dále pojištění, daně, poplatky, předpokládaná rizika,
ubytování, stravné a dopravu pracovníků, zhotovení provádění dokumentace a dokumentace
skutečného provedení díla a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

6.6
Nabídková cena za provedení zakázky obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce
její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním
měnám až do konce její platnosti.

6.7
Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který
vznikne z výkazu výměr, do kterého dodavatel v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní
ceny jednotlivých položek a tento bude předložen v rámci nabídky dodavatele.

6.8
Sleva z ceny – pokud dodavatel míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu
promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových
rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny) není
přípustná.

7.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY – OBSAH
NABÍDKY
Účastník musí předložit nabídku elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického
nástroje určeného pro podávání nabídek, který je dostupný na internetové adrese
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https://www.zakazkywebsport.cz. Zde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití
(odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém
nástroji
(odkaz
„registrace
dodavatele“
na
webové
stránce
https://www.zakazkywebsport.cz a dodavatel musí pro podání nabídky disponovat rolí
„dodavatelská organizace“. Vyřízení registrace není zpoplatněno.
Nabídka účastníka musí být podepsána osobou oprávněnou zastupováním organizace. V
případě zmocnění k předložení nabídky a k jejímu podpisu jinou osobou než osobou uvedenou
v obchodním rejstříku, musí být k provedení tohoto úkonu tato osoba zmocněna statutárním
zástupcem.
Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce, není-li dále stanoveno jinak.
Pokud účastník zadávacího řízení jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném
než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad nemusí
být úředně ověřen.
Účastník předloží všechny doklady jako naskenované kopie, v čitelné podobě. Zadavatel
doporučuje pro případ, že účastník předkládá ve své nabídce prohlášení, návrh smlouvy či jiný
dokument, který má být účastníkem dle této zadávací dokumentace podepsán, využít
elektronický podpis. Zadavatel doporučuje elektronickým podpisem opatřit jednotlivé
vkládané dokumenty.
V nabídce budou uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní název, sídlo,
identifikační číslo, právní forma, dále osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba
oprávněná zastupovat dodavatele, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a
zadavatelem. Nabídka musí dále obsahovat originál návrhu smlouvy, jejíž závazný vzor je
obsažen v příloze č. 4 této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení do návrhu smlouvy doplní vlastní
identifikační údaje a nabídkovou cenu v členění bez DPH, DPH, s DPH.
Předložením nabídky se rozumí přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka
formou příloh. Zadavatel doporučuje nabídky očíslovat vzestupnou kontinuální řadou.
Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Kromě dokumentů uvedených v
předchozích článcích této zadávací dokumentace, případně neuvedených v této zadávací
dokumentaci, avšak požadovaných ZZVZ, je účastník povinen předložit ve své nabídce tyto
doklady a informace:
•
Krycí list nabídky - Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné
zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k
dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele. Dodavatel uvede
kontaktní email, který bude sloužit ke komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího
řízení. Dodavatel použije přílohu č. 1 této zadávací dokumentace;
•
Dokumenty k prokázání splnění základní způsobilosti;
•
Dokumenty k prokázání splnění profesní způsobilosti;
•
Dokumenty k prokázání splnění technické kvalifikace;
•
Návrh smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele, kdy dodavatel je povinen použít znění smlouvy uvedené v
příloze č. 3 této zadávací dokumentace;
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•
Další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací (např. seznam
poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, položkový rozpočet
zpracovaný v podrobnosti dle soupisu prací a výkazu výměr zadávací dokumentace,
harmonogram proveditelnosti stavby se zahrnutím termínů realizace prací na zakázce a
finanční harmonogram v podrobnosti, která bude umožňovat vystavení dílčích faktur se
soupisem fakturovaných provedených prací).

8.

POŽADAVEK NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

9.

POŽADAVEK NA INFORMACI O PODDODAVATELÍCH

9.1
Zadavatel umožňuje, aby účastník zadávacího řízení realizoval veřejnou zakázku za
pomoci poddodavatelů. Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za
poskytování řádného plnění. Zadavatel požaduje uvést v nabídce účastníka zadávacího řízení
(v příloze návrhu smlouvy), jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím
osobám, a které osoby to budou, přičemž uvede vymezení dílčích poddodávek z hlediska
věcného a finančního (bez DPH) a uvede procentní podíl k celkové ceně plnění bez DPH (u
poddodavatele je účastník zadávacího řízení povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 28
odst. 1 písm. g) zákona). Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 2 zadávací
dokumentace.

9.2
Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou
možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného
v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i
tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění
kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí
poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou
část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou
poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

10.

DALŠÍ PODMÍNKY

Případné dotazy účastníků zadávacího řízení budou adresovány na osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností Mgr. Martin Budiš, mail: info@wscs.cz, WebSport & Consulting service
s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, která zajistí odpovědi. I tyto odpovědi budou
zveřejněny na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-krizanovice_734/.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků zadávacího řízení o dodatečné informace k
zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu
zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-krizanovice_734/.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do podpisu smlouvy v souladu s § 127
zákona.
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Zadavatel si vyhrazuje právo, od již uzavřené smlouvy v případě nepřidělení či omezení
finanční podpory odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí. Pokud toto právo zadavatel
uplatní, zhotovitel je povinen na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
V souladu s ustanovením § 40 zákona zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou účastníci
zadávacího řízení vázáni svými nabídkami na dobu 120 dnů od skončení lhůty pro podání
nabídek.
Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné
zakázce. Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást
dokumentace o zadání veřejné zakázky.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s
vybraným účastníkem zadávacího řízení, je příslušný účastník zadávacího řízení povinen o této
změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci
účastníka zadávacího řízení, je třeba postupovat dle § 88 zákona.
Vítězný účastník zadávacího řízení je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli na
základě jeho žádosti doklady k výrobkům a materiálům včetně jejich technických parametrů a
vlastností (zejména se bude jednat o technické listy, obsahující popis výrobků a materiálů –
konkretizace bude uvedena v rámci žádosti zadavatele). V nich účastník zadávacího řízení
uvede výrobce, typové označení, případně výrobní název. Tyto informace budou sloužit
zadavateli pro kontrolu dodržení požadovaných technických parametrů nabídky a následné
realizace veřejné zakázky. Všechny uvedené dokumenty budou předloženy v prosté kopii.
V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno
pojištění dle bodu 15.2 přílohy č. 3 této zadávací dokumentace - smlouvy, nebo nebude-li tato
pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu
smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou
pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.
Vybraný dodavatel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se
týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (zákon č. 255/2012 Sb.,
o kontrole, v platném znění). Účastníci zadávacího řízení berou na vědomí, že obdobnou
povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

11.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se koná dne 07.06. 2019 v 10.00 hodin.
Sraz účastníků je před hlavním vstupem do budovy MŠ Křižanovice č. popis. 101, 685 01
Křižanovice.
Případné dotazy plynoucí z prohlídky místa plnění je nutno doručit písemně na osobu
pověřenou výkonem zadavatelských činností.
Žádost o informace bude obsahovat e-mail, číslo faxu, kontaktní telefon a přesnou adresu
účastníka zadávacího řízení, na kterou bude možno odpověď doručit.
Znění dotazu
včetně odpovědi
budou zveřejněny
na
profilu
zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-krizanovice_734/.
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Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1
- Krycí list nabídky
Příloha č. 2
- Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3
- Vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 4
- Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr

V Křižanovicích dne 30.05.2019

…............................................................
Lubomír Cenek
starosta
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