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A/

POKYNY PRO UCHAZEČE
Část I – Všeobecné informace

1.

Základní údaje o Zadavateli

Společnost:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
Kontaktní adresa:

Profil Zadavatele:

STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o. (dále také „SVTP“)
U Panelárny 136
273 43 Buštěhrad
241 26 381
Ing. Jiří Mráček, jednatel
Ing. Jan Malina, manažer
+420 775 660 090
malina@s-vtp.cz
STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.
U Panelárny 136
273 43 Buštěhrad
http://s-vtp.profilZadavatele.cz/

STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o. je nová společnost, která bude zaměřená na oblast
strojírenství a aplikace stavebních hmot na bázi geopolymerů. Hlavní činností společnosti bude
provoz vědeckotechnického parku, resp. podpora zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro
průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových
technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

2.

Předmět zakázky

2.1

Předmětem díla je komplexní dodávka a zhotovení stavebních objektů včetně příslušenství
potřebných k naplnění účelu veřejné zakázky a potřeb Zadavatele. Stavební dílo „Strojírenský
materiálový vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor“ bude provedeno
na pozemcích č. parc. 1945/1, 1945/2, 1946/1, 1946/6, 1946/7, 1947/1, 1947/2, 1947/3,
1947/4, 1947/5, 1947/6, 1947/7, 1947/8, 1947/9, 1947/10, 1947/12, 1947/13, 1947/14,
1947/15, 1947/16, 1947/17, 1947/19, 1947/20, 1947/21, 1947/22, 1947/23, 1947/24,
1947/25, 1947/26, 1947/27, 1947/28, 1947/29, 1947/30, 1947/31, 1947/32, 1947/33,
1947/34, 1947/35, 1947/36, 1947/38, 1947/40, 1947/41, 1948, 1949, 2377, 2378, vše v k.ú.
Buštěhrad při ulici U Panelárny, 273 43 Buštěhrad. Stavba bude provedena na základě
Zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje
Projektovou dokumentaci včetně slepého výkazu výměr a technických a souhrnných zpráv
v souladu s vyhláškou č. 230/2012. Podrobná charakteristika celé zakázky je uvedena
v kapitole C / Charakteristika zakázky.

2.2

Zadavatel požaduje provedení stavebních prací dle specifikace v Zadávací dokumentaci
v kvalitě odpovídající délce záruční lhůty s ohledem na nízké náklady na údržbu a provoz
objektů. Zadavatel splněním veřejné zakázky hodlá naplnit zejména potřebu spočívající
v podpoře zakládání a dalšího rozvoje subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum,
Strana 3 z 19

technologický vývoj a inovace zaměřené zejména na realizaci technologií
a konkurenceschopných výrobků a služeb na poli strojírenství a stavebních hmot na bázi
geopolymerů.
2.3

Kód CPV zakázky:

45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
45454100-5 - Rekonstrukce budov
45000000-7 - Stavební práce

2.4

Veškeré konkrétní výrobky a značky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách jsou
pouze orientační a slouží k ilustraci požadovaných parametrů a vlastností a jakosti výrobků.
Zadavatel bude akceptovat alternativní výrobky s adekvátními technickými vlastnostmi.

2.5

Tato zakázka na stavební práce je zadávána v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“).

3.

Komplexnost zakázky

3.1

Uchazeč (dále také jako „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“) předloží nabídku na celý předmět
zakázky. Zakázka není dělena na části.

4.

Předpokládána hodnota zakázky

4.1

Předpokládaná hodnota zakázky je 315,5 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“).

5.

Zdroj finančních prostředků

5.1

Předmět zakázky bude financován z vlastních a cizích zdrojů Zadavatele. Projekt bude
částečně financován z dotace Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), programu
Prosperita Výzva III (veřejná podpora) Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

6.

Smlouva

6.1

Podrobné vymezení smluvních (tj. obchodních a platebních) podmínek na dodání
požadovaného předmětu zakázky je uvedeno v Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4), který je
závazný a neměnný, vyjma doplnění hodnocených parametrů, kontaktních a jiných údajů,
které Návrh smlouvy o dílo včetně jeho příloh vyžaduje. Povinnosti Uchazeče ze Smlouvy
o dílo jsou zajištěny blanko-směnkami vlastními, které je povinen každý Uchazeč vyplnit
(vyjma směnečné sumy a data splatnosti) a vyplněné a podepsané (včetně podpisů osob,
jejichž podpisy se na směnce vyžadují) podat nejpozději současně s nabídkou (směnky
se podepisují při podpisu Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele, to znamená při podání
nabídky). Spolu s blanko-směnkami je Uchazeč povinen vyplnit a spolu s nabídkou předat též
podepsanou dohodu o vyplňovacím právu směnečném. Text blanko-směnek jakož i dohody
o vyplňovacím právu směnečném jsou součástí Smlouvy o dílo a jejich nepředložení nebo
předložení bez požadovaných náležitostí bude Zadavatelem sankcionováno vyřazením
nabídky z hodnocení. Směnky Uchazečů, jejichž nabídka nebyla vybraná jako vítězná, budou
vráceny do pěti (5) pracovních dnů po podepsání Smlouvy o dílo s vítězným Uchazečem.
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V případě zrušení výběrového řízení v souladu s §84 Zákona budou směnky vráceny do pěti
(5) pracovních dnů všem Uchazečům.

7.

Variantní řešení

7.1

Variantní řešení nejsou přípustná. Jestliže Uchazeč předloží více variant nabídky, veškeré
Uchazečovy nabídky budou vyloučeny.

8.

Doba a místo plnění, prohlídka místa plnění

8.1

Doba plnění musí být Uchazečem v nabídce uvedena tak, aby celková doba plnění nebyla
delší než 78 týdnů od zahájení realizace předmětu zakázky. Podrobněji je doba plnění
specifikována v kapitole F/ Způsob určení doby plnění.

8.2

Místem plnění jsou nemovitosti uvedené na listu vlastnictví 1740, včetně budovy bez č.p./č.e.
a pozemku parc. č. 1947/12 vše v katastrálním území Buštěhrad, obec Buštěhrad, okres
Kladno. Bližší specifikace objektů je uvedena v Projektové dokumentaci, která je přílohu č. 3.

8.3

Zadavatel umožní Uchazečům prohlídku místa plnění kdykoliv po předchozí telefonické
dohodě.

9.

Platnost výběrového řízení

9.1

Zadavatel zruší anebo může zrušit výběrové řízení v případě, že budou splněny podmínky
§ 84 Zákona.

Část II – Poskytování Zadávací dokumentace, dodatečné informace
10.

Poskytování Zadávací dokumentace

10.1

Textová část Zadávací dokumentace je ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení
zveřejněna na profilu Zadavatele http://s-vtp.profilzadavatele.cz/, konkrétně pod zakázkou
„Rekonstrukce areálu SVTP“ (https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/strojirenskyvedeckotechnicky-park-s-r-o_406/rekonstrukce-arealu-svtp_1461/) a to alespoň do konce
lhůty pro podání nabídek. Stejné informace jsou zveřejněné na webových stránkách
Zadavatele www.s-vtp.cz.

10.2

Zadavatel poskytne části Zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu
Zadavatele na základě písemné žádosti Uchazeče zaslané na kontaktní mailovou adresu
malina@s-vtp.cz nebo korespondenční adresu. Zadavatel předá či odešle Uchazeči tištěnou
část Zadávací dokumentace do tří (3) pracovních dnů po doručení žádosti. Zadávací
dokumentace bude připravena k osobnímu vyzvednutí na kontaktní adrese nebo
na dohodnuté adrese s kontaktní osobou.

10.3

Zadavatel požaduje úhradu nákladů související s poskytnutím tištěné části Zadávací
dokumentace ve výši nákladů na reprodukci a balné ve výši 25 000 Kč (slovy dvacet pět tisíc
korun českých) bez DPH. Při osobním odběru uhradí Uchazeč cenu s DPH ve výši 30 250 Kč za
Zadávací dokumentaci hotově oproti stvrzence, případně bezhotovostním převodem před
odběrem na č. účtu: 107 - 779150247/0100, variabilní symbol: IČ Uchazeče. V případě
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požadavku Uchazeče na zaslání dokumentace poštou bude zpětně požadována i náhrada
skutečných nákladů na poštovné. Zadávací dokumentace bude zaslána po připsání
požadované částky na účet Zadavatele. Po odeslání Zadávací dokumentace vystaví Zadavatel
fakturu na úhradu skutečných nákladů zaplacených na poštovném.
10.4

Při osobním vyzvednutí Zadávací dokumentace a platbě za poskytnutí Zadávací dokumentace
bezhotovostním převodem se Zadávací dokumentace bude Dodavatelům vydána
proti potvrzení o zaplacení Zadávací dokumentace.

10.5

V případě požadavku Zadavatele na zaslání Zadávací dokumentace poštou musí být součástí
žádosti o poskytnutí Zadávací dokumentace potvrzení o zaplacení nákladů na reprodukci
a balné Zadávací dokumentace, adresa, na kterou Uchazeč požaduje dokumentaci zaslat a
fakturační údaje, na které bude vystavena faktura na pokrytí nákladů na poštovné.

11.

Vyjasnění a dodatečné informace k zadávacím podmínkám

11.1

Uchazeč je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději šest (6) pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

11.2

Uchazeč, který si stáhne Zadávací dokumentaci z profilu Zadavatele nebo na webových
stránkách Zadavatele má povinnost zaslat kontaktní údaje na adresu malina@s-vtp.cz, aby
byl zařazen do seznamu příjemců dodatečných informací k zakázce, a to v rozsahu: Název
společnosti, IČ, adresu sídla, jméno kontaktní osoby, emailovou adresu a korespondenční
adresu. V případě, že Uchazeč nezašle údaje v požadovaném rozsahu, nebudou mu zasílány
doplňující informace k zakázce a zaniká mu právo na pozdější stížnosti na neposkytnutí
dodatečných informací.

11.3

Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku podle odst. 11.1 odešle Zadavatel
na emailovou adresu současně všem Uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací
dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do čtyř
(4) pracovních dnů po doručení žádosti podle odst. 11.1. Zadavatel rovněž tyto dodatečné
informace včetně přesného znění požadavku podle odst. 11.1 uveřejní na profilu Zadavatele
http://s-vtp.profilzadavatele.cz/, konkrétně u zakázky „Rekonstrukce areálu SVTP“
(https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/strojirensky-vedeckotechnicky-park-s-ro_406/rekonstrukce-arealu-svtp_1461/) a na svých webových stránkách.

11.4

Zadavatel může rovněž poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám
i bez předchozí žádosti.

Část III – Nabídka
12.

Obsah nabídky

12.1

Nabídka předložená Uchazečem musí obsahovat:
a.

identifikační údaje Uchazeče - krycí list nabídky vyhotovený podle vzoru v příloze č. 1;

b.

seznam subdodavatelů, jejichž prostřednictvím Uchazeč prokazuje kvalifikaci;
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c.

prokazuje-li Uchazeč kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, rovněž smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky Dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst.
1 písm. b) a d) Zákona;

d.

prohlášení Uchazeče o pravdivosti a úplnosti všech dokladů a údajů uvedených
v nabídce, prohlášení Uchazeče, že souhlasí s podmínkami určenými Zadavatelem
v Zadávací dokumentaci a čestné prohlášení Uchazeče o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle přílohy č. 2;

e.

doklady a dokumenty prokazující požadované kvalifikační předpoklady Uchazečů
(základní, profesní, technické) podle kapitoly B / Kvalifikační předpoklady Uchazečů:
i.

doklady dle kapitoly B/ článek 2.2 a čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů, viz příloha č. 2,

ii.

výpis z Obchodního rejstříku – originál nebo úředně ověřená kopie,

iii.

kopie živnostenských listů, popř. výpis z Živnostenského rejstříku;

f.

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;

g.

má-li Uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
pro podání nabídek;

h.

prohlášení Uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zák.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů;

i.

Návrh smlouvy o dílo podle přílohy č. 4 této Zadávací dokumentace, včetně všech
příloh této Smlouvy o dílo (zejména pak blanko-směnky a dohody o vyplňovacím
právu směnečném), které musí být řádně podepsány osobami oprávněnými jednat
za Uchazeče a dalšími osobami, pokud se jejich podpis na uvedených dokumentech
vyžaduje, a to pod sankcí vyřazení nabídky z hodnocení v případě nesplnění tohoto
požadavku. Uchazečům, s nimiž nebude uzavřena Smlouva o dílo, bude originál
směnky vrácen do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Smlouvy o dílo s vítězným
Uchazečem;

j.

oceněný výkaz výměr, který je součástí Smlouvy o dílo (cenová nabídka); a

k.

ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění zakázky, které jsou Zadávací
dokumentací nebo Zákonem požadovány.
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13.

Měna a ceny uváděné v nabídce

13.1

Uchazečem navrhovaná smluvní cena bude vyjádřena v českých korunách.

13.2

Je-li Uchazeč plátcem DPH, nabídkovou cenu uvede zároveň bez DPH i včetně DPH.

13.3

Není-li Uchazeč plátcem DPH, uvede nabídkovou cenu celkem. Na skutečnost, že není
plátcem DPH, upozorní.

14.

Vyhotovení nabídky

14.1

Nabídka musí být vyhotovena v tištěné podobě a svázána tak, aby nemohlo dojít k výměně
nebo ztrátě jednotlivých listů. Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné
formě, v českém nebo slovenském jazyce.

14.2

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.

14.3

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

14.4

Doklady a dokumenty požadované v Zadávací dokumentaci je nutné předložit v podobě,
v jaké to vyžaduje tato Zadávací dokumentace a Zákon.

14.5

Všechny náklady spojené s vyhotovením nabídky, jakož i další náklady spojené s účastí
ve výběrovém řízení, nese Uchazeč.

15.

Jazyk nabídky

15.1

Celá nabídka, doklady a dokumenty v ní předložené musí být vyhotovené v českém nebo
slovenském jazyce.

Část IV – Předkládání nabídek
16.

Podání nabídky

16.1

Uchazeč může podat jenom jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Uchazeč v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud Uchazeč podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími Uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
Uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané
takovým Uchazečem vyřadí.

16.2

Pokud nebude nabídka obsahovat některou ze součástí podle bodu 12, jakož i další
náležitosti dle této Zadávací dokumentace, výzvy či Zákona, bude Uchazeč vyzván
k doplnění, popřípadě bude tato nabídka vyřazena.

16.3

Uchazeč podá nabídku v řádně označené a zalepené obálce podle bodu 17 poštou nebo
osobně kontaktní adresu, a to ve lhůtě pro předkládání nabídek podle bodu 18.

16.4

Podané nabídky se nevracejí a zůstávají jako součást dokumentace nediskriminačního
a transparentního výběru Dodavatele.
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17.

Obálka nabídky

17.1

Uchazeč nabídku v listinné podobě vloží do obálky, kterou řádně uzavře.

17.2

Obálka nabídky v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:
a.

výrazné označení „NEOTVÍRAT – Nabídka na zakázku Rekonstrukce areálu SVTP“;

b.

adresu pro doručení: STROJÍRENSKÝ
U Panelárny 136, 273 43 Buštěhrad; a

c.

název a adresu sídla nebo místa podnikání Uchazeče.

VĚDECKOTECHNICKÝ

PARK

s.r.o,

18.

Místo a lhůta pro podání nabídky

18.1

Nabídku je možné podat pouze prostřednictvím pošty nebo osobně.

18.2

Nabídka musí být podána nejpozději 12. 04. 2013 do 12:00 hod.

18.3

Při podání nabídky prostřednictvím pošty je rozhodující datum doručení nabídky Zadavateli.

19.

Doplnění, změna a odvolání nabídky

19.1

Uchazeč může předloženou nabídku dodatečně doplnit, změnit nebo odvolat, a to
do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

20.

Závaznost nabídky – zadávací lhůta

20.1

Uchazeč je svou nabídkou vázán 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení
lhůty pro podání nabídek.

Část V – Otevírání a vyhodnocování nabídek
21.

Otevírání obálek s nabídkami

21.1

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. 4. 2013 v 17:00 hod. na adrese SVTP,
U Panelárny 136, 273 43 Buštěhrad.

21.2

Otevírání obálek s nabídkami se může po předchozí telefonické domluvě zúčastnit maximálně
1 zástupce Uchazeče, který řádně podle Části IV předložil nabídku.

21.3

Zástupce Uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou
oprávněnou za Uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

21.4

Funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise.

21.5

Hodnotící komise otevře obálky postupně podle pořadového čísla a zkontroluje, zda je
nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je Návrh smlouvy o dílo podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče. Komise sdělí kromě informací o splnění
požadavků předchozí věty i informace o nabídkové ceně a hodnoty doby plnění zakázky
v týdnech. Hodnotící komise posoudí nabídky Uchazečů z hlediska splnění zákonných
požadavků a požadavků v této Zadávací dokumentaci. Jestliže komise zjistí, že nabídka není
úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně a s uvedením důvodu informuje Uchazeče,
jehož nabídka byla vyřazena.
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22.

Hodnocení nabídek

22.1

Do procesu hodnocení nabídek budou zařazeny ty nabídky, které odpovídají požadavkům
a podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.

22.2

Nabídky, které nesplní pravidla uvedená v Části III, budou vyřazeny.

22.3

Nabídky Uchazečů, které nebyly vyloučeny, budou hodnoceny jen podle kritérií a způsobem
uvedeným v kapitole D/ Kritéria a způsob hodnocení nabídek.

22.4

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si před výběrem nejvhodnější nabídky údaje uvedené
Uchazečem v nabídce.

23.

Vysvětlování nabídek

23.1

Hodnotící komise může v případě nejasnosti požádat Uchazeče o písemné vysvětlení nabídky
anebo doplnění dokladů. Pokud Uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti, komise nabídku vyřadí. Hodnotící komise může na žádost
Uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

23.2

Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat Uchazeče
na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí
Uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

23.3

Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky, hodnotící komise si vyžádá od Uchazeče písemné zdůvodnění. Zdůvodnění musí být
Uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Uchazeči.
Hodnotící komise může na žádost Uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty
prominout.

23.4

Neodůvodnil-li Uchazeč objektivními příčinami písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu
ve stanovené lhůtě, nabídka bude vyřazena.

24.

Hodnotící komise

24.1

Hodnotící komise se skládá z pěti členů, z nichž alespoň dva mají příslušnou odbornost
ve vztahu k předmětu zakázky. Členové jsou jmenování Zadavatelem.

24.2

Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k Uchazečům podjati,
zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim
nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné
zakázky a s Uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své
nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému Zadavateli
na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé
v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný Zadavatel členovi hodnotící komise
před prvním jednáním identifikační údaje Uchazečů, kteří podali nabídky.
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Část VI – Subdodavatelé
25.

Subdodavatelé

25.1

Dodavatel je oprávněn plnit zakázku prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele), případně
jím prokázat kvalifikaci při splnění podmínek daných Zákonem. Dodavatel odpovídá
Zadavateli za plnění zakázky subdodavatelem tak, jako by tuto zakázku plnil sám.

Část VII – Jistota
26.

Jistota

26.1

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena na 6 mil. Kč (slovy šest miliónů
korun českých).

26.2

Jistotu poskytne Uchazeč formou složení peněžní částky na účet Zadavatele číslo:
107 - 779150247/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: IČ Uchazeče, nebo
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. S jistotou bude nakládáno v souladu § 67
Zákona.

B/

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČŮ

1.

Obecná pravidla prokazování kvalifikace

1.1

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení
a hodnocení nabídky Dodavatele v zadávacím řízení. Dodavatel, který nesplní kvalifikační
předpoklady v požadovaném rozsahu, bude Zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení
a jeho nabídka bude vyřazena. Při prokazování kvalifikace je Dodavatel povinen se řídit
následujícími pravidly:
a.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je Dodavatel, který
i.

splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 Zákona;

ii.

splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 Zákona;

iii.

předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku; a

iv.

splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 Zákona.

b.

Pokud bude Dodavatel část kvalifikace v souladu se Zákonem prokazovat
prostřednictvím subdodavatele, je povinen Zadavateli zároveň předložit:
i.

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) Zákona subdodavatelem; a

ii.

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Dodavatelem
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či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona minimálně
na dobu plnění příslušné části veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a) Zákona (výpis z evidence).
c.

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)
Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném
rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni
Dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně
několika Dodavateli, jsou Zadavateli povinni předložit 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. Požadavek na závazek, aby Dodavatelé
byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo
Zadavatel nestanoví jinak.

d.

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 prokázána, v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá
zahraniční Dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného
překladu do českého jazyka, pokud Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
Dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka
se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

e.

Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace předkládá Dodavatel v kopii
jako součást originálu nabídky. Vybraný Dodavatel je povinen na základě žádosti
Zadavatele předložit Zadavateli před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Tam, kde Zadavatel požaduje čestné
prohlášení, musí být čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem nebo
osobou k tomu výslovně zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely Zadavatel
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stanoví, že podpis takové osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu
zmocněnou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění součástí
dokladů, kterými je splnění kvalifikace prokazováno.
f.

Pokud není Dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými v jednotlivých bodech, je oprávněn
je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je Zadavatel z objektivních důvodů
neodmítne.

g.

Předloží-li Dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) Zákona a
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají
požadavky veřejného Zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce.

h.

Předloží-li Dodavatel veřejnému Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 Zákona,
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát
v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.
Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů neprokazuje splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. k) a l) Zákona.

i.

Dojde-li do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv
změně v kvalifikaci Dodavatele, která by znamenala nesplnění kvalifikace dle zákona
či této Zadávací dokumentace, je Dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů
tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit v souladu s ustanovením § 58 odst.
1 Zákona. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti
Zadavateli. Zadavatel může na žádost Dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může
její zmeškání prominout.

j.

Zadavatel může v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 Zákona požadovat
po Dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil
další dodatečné informace. Dodavatel je povinen tuto povinnost splnit v přiměřené
lhůtě stanovené Zadavatelem a uvést na jednotlivé požadavky Zadavatele
jednoznačné odpovědi.

k.

Zadavatel v Zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry v české měně CZK
(Kč). V případě, že Dodavatel uvádí údaje v jiných měnách než v CZK, použije
pro přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné
měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení.
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l.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

m.

V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
prohlášení Dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované
údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
či za Dodavatele.

n.

Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

2.

Základní kvalifikační předpoklady

2.1

Základní kvalifikační předpoklady (§53 Zákona) 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 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;

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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;
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2.2

d.

vůči jehož majetku neprobíhá 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 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;

e.

který není v likvidaci;

f.

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Dodavatele;

g.

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Dodavatele;

h.

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště Dodavatele;

i.

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
§ 54 písm. d) Zákona 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;

j.

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; a

k.

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném
znění.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce
2.1 předložením
a.

výpisu z evidence Rejstříku trestů – písmeno a) a b)

b.

potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení – písmeno f)

c.

potvrzení příslušného orgánu či instituce – písmeno h)

d.

čestného prohlášení dle přílohy č. 2. - písmeno c) až e) a g), i) až k)

3.

Profesní kvalifikační předpoklady (§54 Zákona)

3.1

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže Uchazeč, který doloží:
a.
b.

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán; a
dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky.
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3.2

Uchazeč musí doložit dokumenty podle všech bodů uvedených v odstavci a) a b). Výpis
z Obchodního rejstříku musí být doložen v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být
ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

4.

Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 Zákona)

4.1

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů:
a.

předložením seznamu stavebních prací provedených Uchazečem v posledních pěti (5)
letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších zakázek. Za
stavební práci pro tyto účely Zadavatel považuje:
i.

b.

provedení stavby nebo rekonstrukce alespoň tří (3) staveb v celkové hodnotě
v součtu alespoň 120 mil. Kč bez DPH. Osvědčení objednatele musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom,
zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů požaduje
předložení seznamu včetně strukturovaných životopisů zaměstnanců Dodavatele,
popřípadě osob v jiném pracovním vztahu k Dodavateli (tj. techniků, jež se budou
podílet na realizaci veřejné zakázky) na pozici:

i.

manažer výstavby, který má VŠ vzdělání, min. 6 let praxe v oboru, a má
zkušenost s realizací staveb v celkové hodnotě v součtu alespoň 120 mil. Kč;

ii.

hlavní stavbyvedoucí, který má VŠ vzdělání, autorizaci na úrovni autorizovaný
inženýr v oboru pozemní stavby, praxi v oboru min. 5 let v pozici
stavbyvedoucího.
Zadavatel v této souvislost dále stanoví, že ke splnění technických kvalifikačních
předpokladů požaduje předložení seznamu alespoň jednoho pracovníka dle bodu i. a
alespoň jednoho pracovníka dle bodu ii., včetně jejich strukturovaných životopisů.

4.2

Uchazeč musí doložit dokumenty podle všech bodů uvedených v tomto odstavci a), b).
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C/

CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY - TECHNICKÉ PODMÍNKY

1.1

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definované
Projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „STROJÍRENSKÝ A MATERIÁLOVÝ
VTP A PI, U panelárny 136, 273 43 Buštěhrad“ vypracovanou v prosinci 2012 Ing. Filipem
Rozsívalem (ČKAIT 0010793) a Ing. Stanislavem Kroulíkem (ČKAIT 0701270) a v souladu
s oceněným výkazem výměr vztahujícím se k dílu (dále jen “Cenová nabídka”). Projektová
dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Cenová
nabídka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. Přiložená
Projektová dokumentace obsahuje i průvodní a technické zprávy, ve kterých jsou definovány
ostatní požadavky Zadavatele na zhotovení díla.

1.2

Slepý výkaz výměr Uchazeč vyplní v souladu s pokyny uvedené na druhém listu souboru.
V případě, že by došlo k rozporu mezi Projektovou dokumentací pro provádění stavby
k předmětu zakázky a slepým výkazem výměr vztahujícím se k zakázce, má výkaz výměr
přednost. Případné rozpory mohou být odstraněny v rámci poskytnutí dodatečných
informací, a to jak na vyžádání jakéhokoliv Uchazeče, tak z vlastního podnětu Zadavatele.

1.3

Předmět zakázky je rovněž charakterizován a vymezen obecně závaznými právními předpisy
České republiky a dále též platnými normami ČSN.

1.4

Dílo bude zhotoveno v jednotlivých etapách, jak je vymezuje Projektová dokumentací
pro provedení stavby, a to:
a.

etapa 1. – odstranění staveb;

b.

etapa 2. – úpravy pozemků, sítě a komunikace;

c.

etapa 3. – technické zhodnocení staveb; a

d.

etapa 4. – novostavby.

1.5

Ostatní technické podmínky jsou definovány v Návrhu smlouvy o dílo včetně jejich příloh.

D/

KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

1.1

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky pomocí dále
uvedených hodnotících kritérií. Váha jednotlivých hodnotících kritérií je vyjádřena
procentuálně v níže uvedené tabulce.

1.2

Pro hodnocení jednotlivých dílčích kritérií používá hodnotící komise bodovací stupnici
0 až 100 bodů. Bodové hodnocení bude u jednotlivých dílčích kritérií přiřazeno následovně:
a.

u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (Délka záruky)
počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nabídky/nejvhodnější nabídky);

b.

u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena, doba
realizace)
počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky/ hodnota hodnocené
nabídky);

Strana 17 z 19

1.3

Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou následně vynásobena vahou daného kritéria:
(počet bodů kritéria A) X (váha kritéria A v %)

1.4

Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny. Nejúspěšnější je nabídka, která
dosáhla nejvyšší hodnoty.

1.5
Kritéria pro hodnocení
Cena
Doba plnění v týdnech

Váha kritéria:
70%
30%

E/

ZPŮSOB URČENÍ CENY

1.1

V nabídce uvede Uchazeč strukturovanou cenu za jednotlivé položky dle slepého výkazu
výměr (oceněný výkaz výměr). Ceny jednotlivých etap a celkovou nabídkovou cenu bez DPH
Uchazeč zkopíruje z rekapitulace oceněného výkazu výměr do Smlouvy o dílo.

1.2

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady Dodavatele nutné k realizaci předmětu plnění.

F/

ZPŮSOB URČENÍ DOBY PLNĚNÍ

1.1

Doba plnění (také Doba realizace) v týdnech určuje časový úsek od písemného vyzvání
Zadavatelem k zahájení provádění díla do předání hotového díla Zhotovitelem bez vad a
nedodělků.

1.2

Doba plnění musí být Uchazečem v nabídce uvedena tak, aby nejzazší termín dokončení díla
nepřekročil datum 16. 12. 2014.

1.3

Předpokládané datum vyzvání Zadavatelem k zahájení provádění díla je 18. 6. 2013,
maximální délka doby plnění je tak stanovena na 78 týdnů.

G/

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1.1

Veškeré obchodní podmínky jsou obsaženy v Návrhu smlouvy o dílo včetně jejích příloh, který
je závazný a neměnný, vyjma doplnění hodnotících parametrů, kontaktních a jiných údajů,
které Návrh smlouvy o dílo včetně jejích příloh vyžaduje (blíže viz kapitola A/ Pokyny pro
Uchazeče, bod 6.1. a 12.1., písm. l) této Zadávací dokumentace).

1.2

Podle § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je
vybraný Dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz závazný
Návrh smlouvy o dílo).

1.3

Technický dozor stavby nesmí provádět Dodavatel ani osoba s ním propojená, vyjma
případů, kdy technický dozor provádí sám Zadavatel.
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Příloha č. 1
Příloha č. 2
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Vzor požadovaných četných prohlášení (elektronická verze)
Projektová dokumentace pro provádění stavby (tištěná verze)
Návrh smlouvy o dílo včetně jejích příloh (elektronická verze)
Slepý výkaz výměr (elektronická verze)
Stavební povolení a ostatní vyjádření (tištěná verze)
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