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Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci
otevřeného zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na služby. Práva a povinnosti
neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

Informace o zadavateli
Zadavatel: Statutární město Teplice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ 002 66 621
Sídlo: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
Webový portál: www.teplice.cz
Profil zadavatele: http://teplice.profilzadavatele.cz
Kontaktní osoba zadavatele:
 Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města
Teplice, telefon: 417 510 902, e-mail: mullerova@teplice.cz
 Jana Strejcovská, referent oddělení dopravy a životního prostředí Magistrátu města
Teplice, telefon: 417 510 929, e-mail: strejcovska@teplice.cz

2. Předmět, místo a termín plnění
2.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice.
Předmět jednotlivých činností je vymezen a specifikován následovně:
Čištění komunikací
1) strojní čištění vozovek:
- strojní čištění vozovek podle předem stanoveného harmonogramu v pracovních
dnech v období duben – říjen, s možností požadavku zadavatele na úklid ve dnech
pracovního klidu a státních svátcích
- čištění vozovek dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad – březen (dle
předem zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu „čištění při zimní
údržbě“)
- společně se strojním zametáním vozovky bude prováděno ruční vymetání míst na
vozovce, kam se stroj nedostane (např. za odstavenými vozidly, v rozích odstavných
ploch apod.)
- osádku vozidla bude tvořit řidič s ručním pracovníkem zajišťujícím vymetení v místech
nedostupných stroji, stroj bude vybaven koštětem pro provádění těchto úkonů
- zvlhčování strojně zametaného úseku komunikace pro omezení prašnosti za
podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 stupňů C a její pokles pod tuto hranici
není očekáván
- likvidace odpadu vzniklého při strojním čištění komunikací
- cena za jednotku: náklady za 1 km v jednom směru jízdy (pozn. - předpokládaný
rozsah prací je kalkulován na 2 jízdy jednou ulicí)
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2) strojní čištění ploch křižovatek/ parkovišť:
- strojní čištění křižovatky/parkoviště v celé ploše včetně ručního zametení
nepřístupných míst stroji, dopravních ostrůvků, které jsou součástí křižovatky dle
stanoveného harmonogramu v období duben – říjen, s možností požadavku
zadavatele na úklid ve dnech pracovního klidu a státních svátcích
- osádku vozidla bude tvořit řidič s ručním pracovníkem zajišťujícím vymetení v místech
nedostupných stroji, stroj bude vybaven koštětem pro provádění těchto úkonů
- čištění křižovatek dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad – březen
(dle předem zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu „čištění při
zimní údržbě“)
- zvlhčování strojně zametaného úseku komunikace pro omezení prašnosti za
podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 stupňů C a její pokles pod tuto hranici
není očekáván
- likvidace odpadu vzniklého při strojním čištění křižovatek
- cena za jednotku: náklady na m2 čištěné plochy křižovatky/parkoviště
3) strojní čištění chodníků
- strojní čištění chodníků a parkových cest podle předem stanoveného harmonogramu
v pracovních dnech v období duben – říjen, s možností požadavku zadavatele na úklid
ve dnech pracovního klidu a státních svátcích
- čištění chodníků dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad – březen (dle
předem zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu „čištění při zimní
údržbě“)
- společně se strojním zametáním bude prováděno ruční vymetání míst na chodnících,
kam se stroj nedostane (např. kolem označníků MHD, zákoutí u domovních schodů
apod.), stroj bude vybaven koštětem pro provádění těchto úkonů
- zvlhčování strojně zametaného úseku komunikace pro omezení prašnosti za
podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 stupňů C a její pokles pod tuto hranici
není očekáván
- likvidace odpadu vzniklého při strojním čištění komunikací
- cena za jednotku: náklady na ošetření 1 km chodníku v jednom směru v maximální šíři
1,5 m nebo 2,5 m
4) ruční čištění chodníků:
- ruční zametání chodníků a parkových cest, prostor zastávek MHD (včetně prostoru
pod přístřešky) od veškerých nečistot, jako jsou např. komunální odpad, drobný
odpad (nedopalky cigaret), spadané listí a květy, nanesená zemina u obrub, psí
exkrementy, nebezpečný odpad (injekční stříkačky), odstranění vzrostlého plevele
(nad 10 cm) z chodníků v období duben – říjen podle předem stanoveného
harmonogramu čištění ulic (s nutností dodržet časový rozpis úklidu jednotlivých ulic –
součást harmonogramu), s možností požadavku zadavatele na úklid ve dnech
pracovního klidu a státních svátcích
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čištění chodníků dle vhodnosti klimatických podmínek v období říjen – březen (dle
předem zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu „čištění při zimní
údržbě“)
- náplní pravidelného ručního zametání chodníků není odstraňování trávy prorůstající
chodníkem za pomoci chemického postřiku
- likvidace smetků a odpadu vzniklého při úklidu
- cena za jednotku: nebudou zohledňovány jednotlivé šíře chodníků, šíře chodníků
bude brána jako průměrná na 1 km ručního čištění - náklady na očištění 1 běžného
km chodníku
-

5) čištění pomocí vysávacího zařízení
- čištění chodníků, parkových cest, prostor pod lavičkami, zastávek MHD (včetně
prostoru pod přístřešky) od drobných nečistot, psích exkrementů dle stanoveného
harmonogramu v období duben – říjen
- čištění dle vhodnosti klimatických podmínek v období říjen – březen (dle předem
zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu „čištění při zimní údržbě“)
- likvidace smetků a odpadu vzniklého při čištění
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 čištěné plochy
6) ruční čištění schodišť
- ruční úklid schodišť od veškerého znečištění (komunální odpad, biologicky
rozložitelný odpad, psí exkrementy, injekční stříkačky) dle stanoveného
harmonogramu v období duben – říjen
- čištění dle vhodnosti klimatických podmínek v období říjen – březen (dle předem
zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu „čištění při zimní údržbě“)
- likvidace vzniklého odpadu při čištění
- cena za jednotku: náklady na očištění 1 m2 plochy schodiště
7) blokové čištění komunikací
- blokové čištění komunikací – v období duben – květen, s možností požadavku
zadavatele na úklid ve dnech pracovního klidu a státních svátcích
- bude proveden kompletní úklid vozovek na území města, přičemž vozovka bude:
a) nejprve zametena strojně a podle potřeby i ručně (dle potřeb budou odstraněny
drobné nečistoty i z přilehlého chodníku)
b) zemina a jiné znečištění podél obrubníků včetně vzrostlého plevele budou ručně
odstraněny
c) následně bude vozovka v celé ploše zbavena nečistot pomocí tlakové vody
d) vozovka bude dočištěna od naplavenin a jiných zbytkových nečistot
- při blokovém čištění dodavatel zajistí na své náklady umístění dostatečného počtu
přechodného dopravního značení, a to nejméně 7 dní předem
- dodavatel si zajistí i potřebná povolení k umístění přechodného dopravního značení
- v průběhu instalovaného přechodného značení bude dodavatel provádět jeho
kontrolu
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dopravní značení bude odstraněno ihned po dokončení prací (tzn. po umytí
komunikace a následném vyčištění dešťových vpustí)
- cena za jednotku: nebudou zohledňovány jednotlivé šíře vozovek vč. přilehlých
odstavných stání, šíře komunikace bude brána jako průměrná - náklady na blokové
čištění 1 běžného km vozovky
-

8) blokové čištění ploch parkovišť
- blokové čištění parkovišť – v období duben – květen, s možností požadavku
zadavatele na úklid ve dnech pracovního klidu a státních svátcích, přičemž bude
provedeno:
a) nejprve bude předmetena strojně a podle potřeby i ručně (dle potřeb budou
odstraněny drobné nečistoty i z přilehlého chodníku) plocha parkoviště
b) zemina a jiné znečištění podél obrubníků včetně vzrostlého plevele (nad 10 cm)
budou ručně odstraněny
c) následně bude vozovka v celé ploše zbavena nečistot pomocí tlakové vody
d) vozovka bude dočištěna od naplavenin a jiných zbytkových nečistot
- při blokovém čištění dodavatel zajistí na své náklady umístění dostatečného počtu
přechodného dopravního značení, a to nejméně 7 dní předem
- dodavatel si zajistí i potřebná povolení k umístění přechodného dopravního značení
- v průběhu instalovaného přechodného značení bude dodavatel provádět jeho
kontrolu
- dopravní značení bude odstraněno ihned po dokončení prací
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 blokového čištění plochy parkoviště
9) čištění dešťových vpustí
- vyčištění dešťových vpustí bude prováděno při blokovém čištění komunikací
- po vyčištění bude odzkoušena funkčnost vpusti
- podávání pravidelného týdenního hlášení v době čištění dešťových vpustí o počtech a
jejich stavu (odtéká/neodtéká/porušená šachta/chybějící koš apod.)
- na vozovkách, které budou vyjmuty z blokového čištění komunikací, budou vyčištěny
vpusti po ukončení blokového čištění, nejpozději však do konce měsíce června
- nepravidelné pročištění dešťových vpustí podle potřeby a pokynů zadavatele
- likvidace odpadu vzniklého při vyčištění dešťových vpustí
- cena za jednotku: náklady na vyčištění 1 vpusti
10) kropení komunikací
- kropení komunikací pro zvlhčení vzduchu a zmírnění prašnosti v letním období
v rozsahu podle pokynů zadavatele, s možností požadavku zadavatele na úklid ve
dnech pracovního klidu a státních svátcích, a to v takové míře, aby na vlhčené části
komunikace nezůstávala suchá místa
- cena za jednotku: nebudou zohledňovány jednotlivé šíře vozovek vč. přilehlých
odstavných stání, šíře komunikace bude brána jako průměrná - náklady na kropení 1
běžného km vozovky
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11) odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot z horizontálních ploch
- strojní čištění chodníkových ploch od žvýkaček a hrubých nečistot dle požadavků
zadavatele
- čištění bude prováděno, zejména s ohledem na počet chodců, ve dnech pracovního
klidu
- použití vlastního zdroje energie a vody
- následné očištění znečištěných přilehlých ploch (znečištěné parapety, fasády objektů
apod.)
- chodník bude dočištěn od naplavenin či jiných zbytkových nečistot
- zajištění případného přechodného dopravního značení a souvisejících potřebných
povolení
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 čištěné plochy
12) odstranění následků mimořádné/nepředvídatelné události
- mimořádný strojní a ruční úklid míst, která budou vyhodnocena jako obzvláště
znečištěná (např. po sesuvu půdy apod.) z dojezdovým časem k započetí prací do 1
hodiny od nahlášení dodavateli, s možností požadavku zadavatele na úklid ve dnech
pracovního klidu a státních svátcích
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 čištěné plochy vč. zahrnutí reakční doby
13) úklid komunikace po zásahu HZS
- odstranění a následná likvidace sorpčních materiálů z komunikace po zásahu HZS,
s možností požadavku zadavatele na úklid ve dnech pracovního klidu a státních
svátcích
- cena za jednotku: náklady na 1 výjezd
14) odvoz odpadu
- naložení a likvidace odpadu ze zpevněných ploch (komunikací, chodníků, parkových
cest a parkovišť) – odpad shromážděn prostřednictvím práce odsouzených, práce
veřejné služby či odpad odložený občany
a) biologicky rozložitelný odpad
b) objemový odpad
c) směsný komunální odpad
- cena za jednotku: náklady na 1t
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Doplňující informace k čištění komunikací
Čištění ve dnech pracovního klidu:
- zadavateli bude k té které jednotkové ceně účtováno 30% za práce provedené ve
dnech pracovního klidu a státních svátcích
- 30% k jednotkové ceně bude možno účtovat pouze u bodů 1. – 4., 7., 8., 10., 12. a 13.
- přepokládaný objem prací ve dnech pracovního klidu a státních svátcích za 1 rok:
1. strojní čištění komunikací
2. strojní čištění ploch křižovatek/parkovišť
3. strojní čištění chodníků
4. ruční čištění chodníků:
7. blokové čištění komunikací:
8. blokové čištění ploch parkovišť:
10. kropení komunikací:
12. odstranění následků mimořádné/nepředvídatelné události
13. úklid komunikace po zásahu HZS

10 km
5 000 m2
5 km
200 bkm
6 bkm
10 000 m2
300 bkm
1000 m2
30 zásahů

Upozornění:
1) k činnosti v bodu 9: při čištění dešťových vpustí ve dnech pracovního klidu a státních
svátcích není možno účtovat k této jednotce navýšení ceny o 30%
2) k činnosti v bodu 11: v ceně za jednotku bude již zohledněna skutečnost, že zadavatel
předesílá, že tyto práce budou prováděny ve dnech pracovního klidu a státních
svátcích (nebude možné účtovat k této jednotce navýšení ceny o 30%)
3) pro výklad vymezení předmětu plnění je u všech výše jmenovaných činností
„naložením, odvozem a likvidací odpadu“ míněna likvidace toho kterého druhu
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Veškerý
odpad, vzniklý z té které činnosti, bude odstraňován již v průběhu prováděné činnosti
(viz popis jednotlivých činností)
Ostatní požadavky související s plněním předmětu zakázky, které je povinen zhotovitel
plnit:
1) Denní hlášení o pracích, které nebyly vykonány v předcházející den, se zdůvodněním
a náhradním termínem, případně náhradním úklidem, pokud náhradní termín
pozbude smyslu či efektivity.
2) Provádění kontrol kvality úklidu v součinnosti se zadavatelem.
3) Aktivní vyhledávání znečištěných míst na komunikacích a na ostatních cestách na
území města, která je vhodné uklidit, a oznamování takových míst zadavateli, který
rozhodne o jejich zařazení do běžného nebo mimořádného úklidu.
4) Navrhování opatření a kroků vedoucích ke zlepšení účinnosti úklidu komunikací při
zachování stávající výše finančních prostředků.
5) Zajistit, aby byla všechna vozidla vybavena systémem GPS a objednateli bude
umožněno sledování vozidel pomocí tohoto systému.
6) Zajistit, aby byla všechna vozidla vybavena mobilními telefony.
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Veškeré poznámky a doplňující informace či upozornění uvedené výše v textu jsou pro
dodavatele závazné.

Zimní údržba
1) nepřetržité držení pohotovosti v období 1. 11. – 31.3.
- pravidelné denní kontroly sjízdnosti místních komunikace
- zajištění dostatečného počtu pracovníků, strojní techniky, posypového materiálu 24
hodin denně
- denní předávání protokolů o výkonech během zimní údržby komunikací za
předcházející den (předávání pouze v pouze v pracovní dny)
- v období listopad – březen pravidelná kontrola, oprava a doplnění poškozených nebo
chybějících informativních tabulek „začátek chemického posypu“ a „konec
chemického posypu“ v blízkosti železničních přejezdů na místních komunikacích
- v období listopad – březen pravidelná kontrola, oprava a doplnění poškozených nebo
chybějících informativních tabulek „tato komunikace se v zimě neudržuje“ u
komunikací určených nařízením města jako neudržované
- cena za jednotku: náklady na 1 den držení pohotovosti
2) strojní ošetření vozovek plužením
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřené vozovky
3) strojní ošetření vozovek plužením a chemickým posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřené vozovky
4) strojní ošetření vozovek plužením a inertním posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřené vozovky
5) strojní ošetření vozovek chemickým postřikem (solankou)
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřené vozovky
6) strojní ošetření chodníků plužením
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřeného chodníku
7) strojní ošetření chodníků plužením a chemickým posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřeného chodníku
8) strojní ošetření chodníků plužením a inertním posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřeného chodníku
9) ruční ošetření chodníků a parkových cest včetně chemického posypu
- odstranění sněhu a náledí v šíři 1m a ošetření povrchu chemickým posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 km o ošetřeného chodníku nebo cesty
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10) ruční ošetření chodníků a parkových cest včetně inertního posypu
- odstranění sněhu a náledí v šíři 1m a ošetření povrchu inertním posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřeného chodníku nebo cesty
11) ruční ošetření schodišť a jiných ploch včetně chemického posypu
- odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu chemickým posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 ošetřené plochy
12) ruční ošetření schodišť a jiných ploch včetně inertního posypu
- odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu inertním posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 ošetřené plochy
13) ruční ošetření nástupních ploch zastávek MHD včetně chemického posypu
- odstranění sněhu a náledí z nástupní plochy zastávek MHD dle požadavků zadavatele
a ošetření povrchu chemickým posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 ošetřené plochy
14) ruční ošetření nástupních ploch zastávek MHD včetně inertního posypu
- odstranění sněhu a náledí z nástupní plochy zastávek MHD dle požadavků zadavatele
a ošetření povrchu inertním posypem
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 ošetřené plochy
15) dočištění přechodů pro chodce
- odstranění sněhu a náledí při vstupu na přechod pro chodce v šíři minimálně 2 m
(každý přechod má dva vstupy, které je zapotřebí ošetřit, v době zpracování zadávací
dokumentace je 10 přechodů děleno dopravním ostrůvkem, kde je zapotřebí ošetřit i
vstupy z ostrůvku na přechod)
- cena za jednotku: náklady na očištění vstupů na 1 přechod
16) mimořádný prodej soli zadavateli
- včetně zajištění přepravy soli na místo určení v rámci obce
- cena za jednotku: náklady na 1 t včetně zahrnutí ceny na dopravu
17) mimořádný prodej inertního materiálu zadavateli
- včetně zajištění přepravy inertního materiálu na místo určení v rámci obce
- cena za jednotku: náklady na 1 t včetně zahrnutí ceny na dopravu
18) mimořádný odvoz sněhu
- potřebná technika, pracovníci, naložení sněhu, převoz
- cena za jednotku: náklady na 1 km
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Doplňující informace k zimní údržbě
Poznámka k bodům 2. – 8.
Zajištění zimní údržby místních a případně účelových komunikací na území města v souladu
s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, a vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v souladu se
stanoveným plánem zimní údržby, který tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.
Ostatní požadavky související s plněním předmětu zakázky, které je povinen zhotovitel
plnit:
1) Dodavatel je při zimní údržbě komunikací povinen používat pouze schválený inertní a
chemický rozmrazovací materiál, určený vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
2) Zimní údržba bude prováděna minimálně 3 vozidly o celkové hmotnosti každého vozidla
nad 3,5 t, umožňující chemický a inertní posyp komunikací, která budou vybavena čelní
radlicí o minimální šíři záběru 2,8 m; minimálně 3 vozidly o celkové hmotnosti každého
vozidla do 3,5 t, umožňující strojní a chemický posyp komunikací, která budou vybavena
čelní radlicí o minimální šíři záběru 1,6 m; minimálně 2 stroji o celkové hmotnosti
každého stroje do 3,5 t, umožňující strojní chemický a inertní posyp komunikací, které
budou vybaveny čelní radlicí o maximální šíři záběru 1,2 m.
Zadavatel stanovuje tento požadavek z toho důvodu, aby byly v co nejkratší době
zmírněny závady ve schůdnosti či sjízdnosti.
3) Všechna vozidla budou vybavena systémem GPS a zadavateli bude umožněno sledování
vozidel pomocí tohoto systému.
4) Všechna vozidla budou vybavena mobilními telefony.
Veškeré poznámky a doplňující informace či upozornění uvedené výše v textu jsou pro
zhotovitele závazné.

2.2. Místo plnění
Místem plnění jsou komunikace na území statutárního města Teplice (k.ú. Teplice, k.ú.
Teplice- Trnovany, k.ú. Teplice – Řetenice, k.ú. Hudcov, k.ú. Sobědruhy, k.ú. Nová Ves u
Teplic, k.ú. Prosetice ).

2.3. Termíny a lhůty plnění
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky: 01/04/2016
Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky: 31/03/2020

2.4. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky - služby
CPV
90611000-3
CPV
90620000-9
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3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
za 1 rok: 19.250.000,- Kč bez DPH
za 4 roky: 77.000.000,- Kč bez DPH

4. Kvalifikace
4.1. Požadovaná kvalifikace uchazeče
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu
se zákonem, je předpokladem uzavření smlouvy.
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
 splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53
 splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54
 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
 splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56
Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace:
 není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady o kvalifikaci předloží dodavatel
v prosté kopii jako součást nabídky
 zadavatel může po dodavateli, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení
uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií,
nepředložení těchto dokladů bude mj. zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné
součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona.
 doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky

4.2. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v souladu s § 53 odst. 1
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, přijetí úplatku, podplacení, 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
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; dodavatel prokazuje v souladu
s § 53 odst. 3 písm. a) zákona, a to výpisem z evidence Rejstříku trestů.
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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; dodavatel
prokazuje v souladu s § 53 odst. 3 písm. a) zákona, a to výpisem z evidence Rejstříku trestů
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 2983 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.);
dodavatel prokazuje v souladu s § 53 odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným prohlášením
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů; dodavatel prokazuje v souladu s § 53 odst. 3 písm. d)
zákona, a to čestným prohlášením
e) který není v likvidaci; dodavatel prokazuje v souladu s § 53 odst. 3 písm. d) zákona, a to
čestným prohlášením
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; dodavatel prokazuje v souladu s § 53 odst.
3 písm. b) zákona, a to potvrzením příslušného finančního úřadu ne starším jak 90
kalendářních dnů a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; dodavatel
prokazuje v souladu s § 53 odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným prohlášením
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele; dodavatel prokazuje v souladu s § 53 odst. 3 písm. c) zákona, a to
potvrzením příslušného orgánu nebo instituce
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i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
dodavatel prokazuje v souladu s § 53 odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným prohlášením
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; dodavatel
prokazuje v souladu s § 53 odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným prohlášením
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů); dodavatel prokazuje v souladu s § 53
odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným prohlášením
2. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodů c), d), e), g),
i), j) a k) předchozího odstavce předložením čestného prohlášení; vzor tohoto prohlášení je
přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
3. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a následující zákona)
mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídek.

4.3. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
1. Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), b) a
d) pokud předloží
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu se prokazuje předložením:
Živnostenský list – Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Koncesní listina – Silniční motorová doprava nákladní

2. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a následující zákona)
mohou prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

4.4. Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti
Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení je
přílohou č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Strana 14 (celkem 23)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020“

4.5. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
1. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 dodavatel
předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu, doby realizace, údaje o tom, zda byla služba poskytnuta řádně a
včas a kontaktní osoby objednatele, u které bude možné ověření poskytnutých informací.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
 osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
 osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže, pokud doloží, že v posledních
3 letech realizoval alespoň:
 3 významné služby v oblasti čištění komunikací a zajištění zimní údržby, přičemž
finanční objem vynaložený objednatelem v souvislosti s realizací plnění činil
minimálně 9.000.000,- Kč bez DPH/1 rok
2. K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatel dále předloží seznam techniků
či technických útvarů, jenž se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména
techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže, pokud disponuje po celou
dobu plnění veřejné zakázky minimálně:
 2 x technik: vzdělání SŠ, praxe v oboru minimálně 2 roky
= dodavatel předloží prosté kopie maturitních vysvědčení a zároveň doloží formou
čestného prohlášení právní vztah dodavatele a těchto osob.
Dále dodavatel doloží (česným prohlášením), že disponuje po celou dobu plnění veřejné
zakázky pomocnými pracovníky minimálně v níže uvedeném počtu:
o 10 x dělník – řidič: základní vzdělání, řidičské oprávnění skupiny B nebo C,
dle zákonného požadavku na řízení příslušného vozidla
o 15 x dělník – pomocný dělník: základní vzdělání
3. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel dále předloží
přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu předložením smluv či dohod a výpisů z
příslušných veřejných registrů (pokud je vlastnické právo v registrech evidováno)
prokazujících buď vlastnické právo nebo dočasné užívací právo nebo právo využití (zejména
smlouvu nájemní, leasingovou, o výpůjčce, o dílo, o převzetí odpadů k využití či zneškodnění
či budoucí smlouvu umožňující bezpodmínečně uzavření příslušné smlouvy na plnění),
přičemž na základě předložené smlouvy musí mít dodavatel závazně a vymahatelně zajištěno
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užívání či využití příslušného zařízení pro účely řádného a včasného plnění této konkrétní
veřejné zakázky. Pokud k provozování zařízení vyžadují obecně závazné právní předpisy
souhlas správního orgánu, musí dodavatel předložit pravomocné rozhodnutí příslušného
správního orgánu umožňující provozování zařízení. Pokud je vyžadována kapacita nebo jiný
technický parametr zařízení, musí být předložen doklad výrobce či distributora zařízení
prokazující takové parametry a dále prostá kopie technického nebo obdobného průkazu k
zařízení vydaného správním orgánem (pokud k danému druhu zařízení vydání průkazu
předepisují obecně závazné právní předpisy). Pokud nebude dodavatel vlastníkem zařízení,
musí předložit čestné prohlášení vlastníka zařízení, že souhlasí s užíváním/využíváním
zařízení pro účely této konkrétní veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění, přičemž toto
prohlášení musí v případě skládky, kompostárny nebo obdobného zařízení obsahovat garanci
dále uvedené minimální volné kapacity výlučně pro účely této konkrétní veřejné zakázky.
Minimálně 1 skládka, která je schválená jako zařízení k odstraňování odpadu 200303 – uliční
smetky, 200307 – objemový odpad, 200301 – směsný komunální odpad nebo 1 jiné zařízení,
které je schváleno jako zařízení k úpravě nebo využití odpadu 200303 – uliční smetky 200307
– objemový odpad, 200301 – směsný komunální odpad. Minimální celková volná kapacita
zařízení pro zneškodňování odpadů z této konkrétní zakázky musí činit 8.000 tun.
Minimálně 1 pozemek (objekt) o celkové výměře nejméně 500 m2, který je dle obecně
závazných právních předpisů způsobilý ke skladování posypových materiálů potřebných
k řádnému a včasnému plnění této konkrétní zakázky v dojezdovém čase maximálně 15 min.
od města Teplice, z důvodu zajištění rychlosti a plynulosti provádění zimní údržby.
Minimálně 3 vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla nad 3,5 tuny umožňující strojní
chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o minimální šíři záběru 2,8 m.
Minimálně 3 vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující strojní
chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o minimální šíři záběru 1,6 m.
Minimálně 2 stroje o celkové hmotnosti do 3,5 tuny umožňující strojní chemický a inertní
posyp komunikací vybaveny čelní radlicí o maximální šíři záběru 1,2 m.
Minimálně 2 zametací vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, umožňující strojní sběr
nečistot z povrchu komunikace.
Minimálně 2 zametací vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla nad 3,5 tuny umožňující
strojní sběr nečistot z povrchu komunikací o maximální šíři záběru metení 2,3 m.
Minimálně 1 zametací vozidlo o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující
strojní sběr nečistot z povrchu komunikací o maximální šíři záběru metení 1,3 m.
Minimálně 1 vysávací zařízení na exkrementy a drobný odpad z chodníků.
Minimálně 1 stroj (zařízení) pro potřeby odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot
z horizontálních ploch.
Minimálně 1 cisterna s kropicí lištou (kropicí vůz) umožňující tlakové očištění komunikací.

4.6. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu
s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou
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část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité
věci či práva. V souladu s ustanovením § 1935 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele,
odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) zákona (tj. čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se
zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm.
a) zákona (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné evidence) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
§ 54 písm. a) zákona.

4.7. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky více dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 4. 6. použije
obdobně.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden dodavatel), jsou povinni v souladu s
§ 51 odst. 6 zákona předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

4.8. Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným 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, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li
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splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny











Nabídkovou cenou se rozumí součet cen jednotlivých položek předpokládaného objemu
prací bez DPH za dobu plnění, tj. 4 roky.
Nabídková cena musí být zpracována tak, že budou oceněny jednotlivé položky
jednotkového ceníku a ceníku za předpokládaný objem prací, tzn.: příloha č. 1 - tabulka č.
1 - jednotkový ceník a roční předpokládaný objem prací; dále bude vyplněna cena za
předpokládaný objem prací za 4 roky - tzn.: příloha č. 1 – tabulka č. 2 této zadávací
dokumentace
Jednotkové ceny bez DPH budou považovány za nejvýše přípustné po celou dobu plnění,
v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění a jeho prováděcími
předpisy.
Jednotkové ceny nebudou po dobu plnění žádným způsobem zvyšovány z titulu inflace
ani kurzových rozdílů.
Jednotkové ceny budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami a budu
obsahovat veškeré náklady, které při dané činnosti vzniknou a které s ní přímo souvisí,
případně takové náklady, které dodavateli vzniknou z povinností uložených smlouvou a
oceňované položky se týkají.
Dodavatel se bude informovat o místních podmínkách, nedostatečná informovanost
neopravňuje požadovat úhradu vícenákladů.
Dodavatel je odpovědný za to, že k ceně bude účtována DPH ve výši platné v den
uskutečnění zdanitelného plnění
Vyplněný položkový rozpočet (kompletní příloha č. 1) bude podepsán statutárním
zástupcem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele

5.1. Subdodavatelé
1. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce
specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům a aby uvedl jejich identifikační údaje v souladu s § 17 písm. d) zákona.
Identifikačními údaji je myšleno: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma
nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu a kontaktní údaje každého
subdodavatele.
2. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 3 zadávací dokumentace,
v němž popíše, jakou část nebo jaké činnosti této veřejné zakázky bude konkrétní
subdodavatel realizovat, a to včetně uvedení finančního podílu na veřejné zakázce –
vyjádřeno v % i v korunách českých.
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3. Dodavatel doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí
spolupráci, podepsané statutárním zástupcem subdodavatele nebo osobou oprávněnou
jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně
pro každého ze subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání
veřejné zakázky bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve
stanoveném rozsahu.
4. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část nebo činnost veřejné zakázky
subdodavateli, doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

6. Hodnotící kritéria a hodnocení
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za dobu plnění (4 roky) a za
předpokládaný objem prací.

7. Požadavky na obsah nabídky a zpracování
Předpokladem zadání veřejné zakázky je podání nabídky. V nabídce musí být uvedeny
identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh Rámcové smlouvy o dílo podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další
dokumenty požadované zákonem a zadavatelem. Součástí nabídky musí být rovněž doklady
a informace prokazující splnění kvalifikace.

7.1. Povinný obsah nabídky
Uchazeč je v souladu s § 68 odst. 3 zákona povinen ve své nabídce předložit:
 Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele,
 Má-li dodavatel formu akciové společnosti, předloží uchazeč seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek,
 Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.
 Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7.2. Požadavky na obsah nabídky a řazení dokladů
V předložené nabídce uchazeč doloží níže uvedené doklady v následujícím pořadí:
 Krycí list nabídky (vzor není přílohou), který obsahuje název veřejné zakázky, identifikační
údaje zadavatele, identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH za 1 rok a za
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dobu plnění (4 roky), datum, jména a podpisy osob oprávněných jednat jménem či za
uchazeče
Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a oddílů
Doklady prokazující splnění kvalifikace dle článku 4 této zadávací dokumentace
o základní kvalifikační předpoklady dle oddílu 4. 2. zadávací dokumentace (vzor
čestného prohlášení je přílohou č. 5)
o profesní kvalifikační předpoklady dle oddílu 4. 3. zadávací dokumentace
o čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle oddílu 4. 4. zadávací
dokumentace (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 6)
o technické kvalifikační předpoklady dle oddílu 4. 5. zadávací dokumentace
o případné další doklady, pokud bude kvalifikace prokazována ve smyslu oddílů 4. 6., 4.
7. a 4. 8. zadávací dokumentace
Prohlášení o subdodavatelích, ve kterém dodavatel uvede, kterou část nebo činnost
veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům dle oddílu 5. 1.
zadávací dokumentace (vzor prohlášení je přílohou č. 3). Pokud dodavatel nemá v úmyslu
zadat část zakázky subdodavateli, doloží o této skutečnosti rovněž prohlášení
Doklady požadované v rámci povinného obsahu nabídky uvedené v oddílu 7. 1. odrážky 1
– 3 zadávací dokumentace (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4)
Nabídkovou cenu - vyplněný položkový rozpočet - ocenění jednotlivých položek
jednotkového ceníku a ceníku za předpokládaný roční objem prací, tzn.: příloha č. 1 tabulka č. 1 - jednotkový ceník a roční předpokládaný objem prací; dále bude vyplněna
cena za předpokládaný objem prací za 4 roky - tzn.: příloha č. 1 – tabulka č. 2 této
zadávací dokumentace
Tento položkový rozpočet (kompletní příloha č. 1) bude podepsán statutárním
zástupcem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
Řádně doplněný a osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče podepsaný návrh
Rámcové smlouvy o dílo (včetně oceněné a podepsané přílohy této Rámcové smlouvy –
jednotkový ceník), který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být předložena plná
moc originálně podepsaná zmocnitelem nebo úředně ověřená kopie se dnem ověření
podpisu
Ostatní doklady a dokumenty dle požadavků této zadávací dokumentace

8. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu Rámcové smlouvy o dílo,
který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Tento návrh Rámcové smlouvy o dílo je pro
uchazeče závazný. Uchazeč jej doplní pouze na místech k tomu určených zadavatelem
(podbarvená místa). Doplněné údaje musí být správné, úplné a pravdivé. Pokud uchazeč
závazný text jakkoliv upraví či pozmění, bude taková skutečnost považována za nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Uchazeč dále není oprávněn
přikládat k návrhu Rámcové smlouvy o dílo žádné další přílohy. Uchazeč je povinen předložit
v nabídce návrh Rámcové smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče (originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky uchazeče). Předložení nepodepsaného návrhu Rámcové smlouvy o dílo
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(nebo podepsaného neoprávněnou osobou) není předložením návrhu Rámcové smlouvy o
dílo a nabídka uchazeče bude v takovémto případě posouzena jako neúplná a ve smyslu
ustanovení § 71 odst. 7 zákona posouzena jako nevyhovující a v souladu s ustanovením § 71
odst. 9 zákona bude vyřazena.

9. Poučení o dodatečných informacích







Dodatečné informace budou poskytnuty dle podmínek uvedených v § 49 zákona.
Uchazeči se mohou obracet na kontaktní osoby uvedené v článku 1 této zadávací
dokumentace písemně s žádostmi o dodatečné informace vztahující se k zadávacím
podmínkám této veřejné zakázky.
Písemná žádost (poštou, e-mailem, osobním předáním na podatelně zadavatele) musí
být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel odešle odpovědi na dotazy v písemné formě do 4 pracovních dnů po doručení
žádosti a zároveň zveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu
zadavatele na adrese: http://teplice.profilzadavatele.cz.
Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet následujícím dnem po doručení písemné
formy dotazu prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (e-mail) nebo
osobním předáním na podatelně zadavatele.

10. Požadavky na variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

11. Jazyk veřejné zakázky
O veřejné zakázce bude jednáno v českém jazyce.

12. Jistota
Jistota není zadavatelem požadována.

13. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění není stanovena, neboť se jedná o místa veřejně přístupná.

14. Způsob a termín předložení nabídky






Uchazeči předloží svou nabídku v písemné podobě, v českém jazyce, v jednom
vyhotovení.
Všechny stránky budou očíslovány, a to včetně stránek všech listů příloh i jednotlivých
listů smlouvy.
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci tak, aby nemohlo dojít k jejímu rozdělení a
neoprávněné manipulaci.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Obálka s nabídkou bude označena nápisem „Veřejná zakázka ODŽP – NEOTVÍRAT –
„Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4.2016 do 31.3.2020“.
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Na této obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5
zákona.
Obálka bude opatřena přelepy, na kterých bude podpis statutárního zástupce dodavatele
nebo osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele.
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele.
Pro osobní doručení: hlavní podatelna Magistrátu města Teplice, nám. Svobody 2, 415 95
Teplice. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno datum
převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 2. 11. 2015 do 13.30 hodin.
Na nabídky doručené po tomto termínu bude pohlíženo, jako by nebyly podány.
O podání po uplynutí lhůty bude uchazeč neprodleně informován.

15. Zadávací lhůta




Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a zadavatel
stanoví její konec datem 31. 1. 2016 (doba, kdy lhůta neběží - § 43 zákona)
Uchazeč je celým obsahem své nabídky vázán do konce zadávací lhůty, respektive do dne
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem
uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení
zadávacího řízení.

16. Otevírání obálek



Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2. 11. 2015 od 13.30 hodin v zasedací
místnosti Magistrátu města Teplice, náměstí Svobody 2.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna osoba k tomu oprávněná
nebo pověřená na základě plné moci. Oprávnění zástupci uchazečů se musí prokázat
písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem, pokud jím sami nejsou. Dále
bude mít zástupce uchazeče výpis z obchodního rejstříku pro prokázání oprávněné
osoby, která plnou moc podepsala.

17. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele





Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel
všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Zadavatel je povinen vyloučit dodavatele, který nesplňuje kvalifikační předpoklady nebo
jiné zadávací podmínky, jak byly výše stanoveny.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky v této
zadávací dokumentaci a přílohách, a to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění
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podmínek zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu podmínek zadavatel oznámí
všem dodavatelům.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit si
skutečnosti deklarované dodavatelem v nabídce. Zadavatel je oprávněn postupovat dle §
59 odst. 4 a § 76 odst. 3 a 4 zákona a požadovat písemná vysvětlení a objasnění
nejasností nabídky.
Zadavatel a dodavatel jsou povinni respektovat povinnosti dle § 147 a) zákona, dle
kterého veřejný zadavatel na svém profilu uveřejní smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

18. Závěrečná ustanovení




Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 84 zákona.
Zadavatel si ponechá všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení.
Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

19. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1: položkový rozpočet-tabulka jednotkových cen a předpokládaného objemu prací
Příloha č. 2: návrh Rámcové smlouvy o dílo
Příloha č. 3: vzor – Subdodavatelé
Příloha č. 4: vzor – Čestné prohlášení – § 68 odst. 3
Příloha č. 5: vzor – Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady
Příloha č. 6: vzor – Čestné prohlášení – ekonomická a finanční způsobilost
Příloha č. 7: harmonogram čištění komunikací a plán zimní údržby

v Teplicích dne: …………………………

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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