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Výzva k podání nabídek
v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

"Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží
včetně bezpečnostních opatření"

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Preambule
Tato výzva k podání nabídek je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Práva a povinnosti
dodavatelů i zadavatele v této výzvě k podání nabídek neuvedené se řídí zákonem.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené
v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny
požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat
zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v
jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
Kde je v této výzvě k podání nabídek uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi
zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.
1. Informace o zadavateli a zadávacím řízení
1.1 Základní údaje
Zadavatel:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupený:
Pověřen úkony v zadávacím řízení:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Odpovědný odbor:
Bankovní spojení SMZ:
Číslo účtu:

statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
obec
MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
Josef Novák, člen Rady města Zlína
00283924
CZ00283924
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Česká spořitelna, a. s.
3048982/0800

Zadávací podmínky zpracovali:

Mgr. Pavla Čuprová, Odbor právní
Ing. Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních
staveb

1.2 Oprávněný zástupce zadavatele
Osobou pověřenou realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích
podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem
smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je Josef Novák, člen Rady
města Zlína.
Osobou pověřenou dalšími úkony v zadávacím řízení je na základě interního předpisu zadavatele
Mgr. Pavla Čuprová, Odbor právní.
1.3 Kontaktní osoby
Ve věcech technických a organizačních:
Ing. Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Telefon: +420 577 630 602
E-mail: martinpolacek@zlin.eu
Mgr. Pavla Čuprová, Odbor právní, odd. veřejných zakázek MMZ
Telefon: +420 577 630 252
E-mail: pavlacuprova@zlin.eu
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1.4 Údaje o zadávacím řízení
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Limit veřejné zakázky:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
veřejná zakázka na stavební práce
podlimitní

Výzva k podání nabídek včetně všech příloh bude v elektronické podobě po celou dobu trvání lhůty
pro podání nabídek uveřejněna v plném znění na profilu statutárního města Zlína jako zadavatele,
odkaz: https://www.tenderarena.cz/profily/Zlin.
Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního
operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území města Zlín (IPRU). Vítězný
účastník, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele
dotace (tak jak je uvedeno dále v zadávacích podmínkách).
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce uličního prostoru místních komunikací pro zřízení
bezpečné trasy pro cyklisty. Tato bude vedena částečně po stezkách se společným provozem chodců
a cyklistů (Fügnerovo nábřeží, Výletní, Mladcovská), částečně ve vozovce zklidněné komunikace
(Tyršovo nábřeží) a částečně na novostavbách samostatných komunikací mimoúrovňových křížení
(podjezdy mostů Cigánov a Čepkov). Celková délka trasy je cca 1416 m s proměnnou šířkou základní
šířkou 3–4 m, v podjezdech pak 2,5 m.
V rámci realizace díla bude požadováno zajištění publicity (pořízení billboardu a pamětní desky).
Návrh billboardu a pamětní desky bude zhotovitelem odeslán e-mailem objednateli k odsouhlasení.
Dodavatel bude postupovat v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu.
Předmět plnění bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené společností
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČ 45797170 z února 2018 (příloha č. 5 výzvy), dle
položkového rozpočtu včetně výkazu výměr (příloha č. 4 výzvy), a podle těchto zadávacích podmínek
předmětné veřejné zakázky, zejména obchodních podmínek zadavatele sestavených jako Smlouvy o
dílo (příloha č. 3a, 3b a 3c výzvy).
SO 411, SO 431, SO 432 a SO 441 nejsou předmětem této veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je vnitřně dělena, nejedná se však o rozdělení veřejné zakázky na části ve
smyslu § 35 zákona. Cílem zadávacího řízení je vybrat jednoho dodavatele pro navzájem
související části označené dle dotačních titulů jako „Cyklodoprava“ a „Bezpečnost dopravy“ a
dále část „Následná péče“.
S vybraným dodavatelem uzavře zadavatel tři smlouvy o dílo a) Cyklodoprava, b) Bezpečnost
dopravy, c) Následná péče o zeleň (v souladu s přílohou č. 3a, 3b a 3c této výzvy).
Účastníci přiloží v souladu s přílohou č. 4 této výzvy:
- ke smlouvě 3a) rozpočet ve složce „4 a) cyklodoprava“
- ke smlouvě 3b) rozpočet ve složce „4 b+c) bezpečnost“ kromě SO 801 – B - (b) Neuznatelné
náklady
- ke smlouvě 3c) rozpočet ve složce „4 b+c) bezpečnost“ - SO 801 – B - (b) Neuznatelné náklady
(následná péče).
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky - CPV
45000000 – 7 Stavební práce
45213316 – 1 Stavební úpravy chodníků
45233160 – 8 Chodníky a jiné zpevněné plochy
45233100 – 0 Stavební úpravy pro komunikaci
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71250000 – 5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
45112700 – 2 Krajinné úpravy
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
4.1 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení plnění:
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 15. 11. 2018
Předpokládané ukončení plnění:
Předpokládané dokončení stavebních prací: nejpozději 30. 6. 2020
Následná péče o zeleň bude prováděna po dobu 5 let od předání a převzetí díla (stavby).
4.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je město Zlín, ul. Fugnerovo nábřeží, ul. Tyršovo nábřeží, ul. Výletní, ul. Mladcovská,
blíže je místo plnění vymezeno projektovou dokumentací.
5. Kvalifikace dodavatelů
5.1 Obecná ustanovení o prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,
c) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.
Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této výzvě k podání nabídek.
5.2 Společná ustanovení ke kvalifikaci
5.2.1 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady v souladu s § 83 odst. 1 zákona,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 lze nahradit čestným prohlášením jiné osoby.
5.2.2 Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a v případě společného
prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
5.2.3 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní
způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů.
5.3 Doklady o kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o
kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (dodavatelé mohou použít přílohu
č. 2 této výzvy k podání nabídek) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle ustanovení § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost
podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
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5.4 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona dodavatel zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad
prokazující:
- profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
- základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.
5.5 Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze dle § 234
zákona prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu.
5.6 Základní způsobilost
Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
5.7 Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
- dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k provádění staveb, jejich změn
a odstraňování,
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-

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, a to pro obor dopravní stavby podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud dodavatel předkládá doklad
osvědčující odbornou způsobilost prostřednictvím osoby, jejíž vztah (pracovněprávní nebo
jiný obdobný vztah) k dodavateli není zřejmý z jiných přiložených dokladů, je povinen tento
vztah k dodavateli v nabídce doložit.

5.8 Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a)
zákona požaduje předložení seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud předloží seznam stavebních prací a osvědčení
objednatele, které budou obsahovat alespoň 3 dokončené stavební práce obdobného charakteru
jako je tato veřejná zakázka, jejichž předmětem byla oprava či rekonstrukce chodníků,
křižovatek, zastávek MHD a parkovišť, či vybudování nových akcí tohoto dopravního
charakteru včetně cyklostezek ve finančním objemu každé stavební práce minimálně 25 000 000
Kč bez DPH (pozn. jedná se o cenu sjednanou ve smlouvě s objednatelem).
Splnění všech požadavků na stavební práce vymezených zadavatelem musí z uvedených dokladů
jednoznačně vyplývat.
6. Další podmínky pro uzavření smlouvy
6.1 Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona požaduje od vybraného dodavatele jako
další podmínku pro uzavření smlouvy:
Vybraný dodavatel předloží zadavateli před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie
dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele dle čl. 5.
6.2 Zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 4 zákona u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou,
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o
skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k
předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
7. Vysvětlení zadávací dokumentace
7.1 Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro
podání nabídek.
7.2 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení
uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny
před uplynutím lhůty podle bodu 7.1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle bodu 7.1 výše.
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli na email:
pavlacuprova@zlin.eu.
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8. Obchodní podmínky a další požadavky zadavatele
8.1 Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst. 1
písmeno c) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a
struktuře návrhů Smluv o dílo, kterou zadavatel poskytuje jako přílohu č. 3a, 3b a 3c této výzvy
k podání nabídky. Přílohou smluv o dílo budou předmětu plnění odpovídající výkazy výměr
(příloha č. 4 této Výzvy).
Dodavatel doplní do obchodních podmínek údaje nezbytné pro vznik návrhů smluv o dílo a takto
doplněné obchodní podmínky předloží jako své návrhy. Návrhy smluv o dílo musí být podepsány
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrhy
smluv pouze s ohledem na tuto skutečnost.
8.1.1 Doložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek
K zajištění závazků účastníka vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek účastník (zhotovitel)
předá objednateli nejpozději v den převzetí stavby bankovní záruku za řádné plnění záručních
podmínek ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve výši 2,5 % z celkové
ceny díla bez DPH (podle smlouvy - dle přílohy 3a) Cyklodoprava a 3b) Bezpečnost dopravy; netýká
se 3c) Následné péče), platnou po celou dobu běhu záruční doby.
Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení
povinností zhotovitele týkajících se plnění záručních podmínek. Účastník je povinen doručit zadavateli
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky,
vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
8.2 Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání
Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností,
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 200
000 Kč (slovy: dvěstětisíckorun českých).
Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní
záruky nebo pojištění záruky. Pokud nabídku podává více účastníků společně, postačí, složí-li
peněžní jistotu na účet zadavatele jeden z účastníků, resp. bankovní záruka či prohlášení o pojištění
záruky je vystaveno na jméno jednoho z těchto účastníků.
Dodavatel prokáže poskytnutí jistoty následovně:
Jistota formou složení peněžní částky
V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
3434912/0800
variabilní symbol:
IČ dodavatele
Dodavatel poskytne spolu s nabídkou doklad o provedené platbě zadavateli, např. výpis z účtu
dodavatele u peněžního ústavu, z nějž bude patrné, že dodavatel převedl částku, odpovídající výši
požadované jistoty na výše uvedený účet zadavatele. Dodavatel v nabídce uvede číslo účtu, na který
mu má být jistota v zákonem stanovených případech vrácena.
Jistota ve formě bankovní záruky
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky předloží dodavatel zadavateli společně s
nabídkou originál příslušné záruční listiny. Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že banka
poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první
výzvy zadavatele, a to na základě sdělení zadavatele, že byly naplněny podmínky pro plnění z jistoty
podle § 41 odst. 8 zákona.
Platnost bankovní záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po
celou dobu zadávací lhůty.
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Originál bankovní záruky bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních
dokumentů a vrátit dodavateli. Současně s originálem bankovní záruky vloží dodavatel do nabídky
rovněž i jeho kopii, která bude pevně spojena s nabídkou.
Jistota ve formě pojištění záruky
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky předloží účastník zadavateli společně s nabídkou
originál prohlášení o pojištění záruky, obsahující závazek pojistitele vyplatit zadavateli jistotu.
Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 zákona pojistné plnění.
Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že pojišťovna poskytne zadavateli plnění až do výše
požadované částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s
ustanovením že byly naplněny podmínky pro plnění z jistoty podle § 41 odst. 8 zákona.
Platnost záruční listiny musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a trvat po
celou dobu zadávací lhůty.
Originál záruční listiny bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních
dokumentů a vrátit dodavateli. Současně s originálem záruční listiny vloží dodavatel do nabídky
rovněž i její kopii, která bude pevně spojena s nabídkou.
Nárok na plnění z jistoty
V souladu s § 41 odst. 8 zákona má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných
peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím
řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2 zákona.
Vrácení jistoty
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem,
originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co
účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
9. Požadavky na zpracování nabídky
9.1 Způsob zpracování nabídky
a) Dodavatel předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení.
b) Nabídka se zpracovává písemně ve stanoveném uspořádání uvedeném v odstavci 9.2.
c) Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány
statutárním orgánem dodavatele; v případě podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží
dodavatel v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.
d) Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude
zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře
čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
e) Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby jejich nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s
jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo
přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list
volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech
listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy
nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
9.2 Požadavky na jednotné uspořádání nabídky
Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla
řazena níže uvedeným způsobem:
a) krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru - příloha č. 1 této výzvy k podání nabídky),
obsahující identifikační údaje dodavatele, údaj o osobě oprávněné zastupovat dodavatele,
nabídkové ceny ze smluv 3a), 3b) a 3c) bez DPH a dále celkovou nabídkovou cenu (součet
nabídkových cen ze smluv 3a), 3b) a 3c) bez DPH, DPH a včetně DPH. Krycí list bude dále
opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto
úkonu podle právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky, uložena za krycím listem
nabídky)
b) obsah – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle článku 5. této výzvy k podání nabídky,
smlouvy o dílo 3a, 3b a 3c)
položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr v souladu s přílohou č. 4 této
výzvy k podání nabídky) - bude přiložena tištěná verze rozpočtů a rovněž elektronická podoba na
CD – v souladu s bodem 9.3
kompletní sken nabídky na CD – v souladu s bodem 9.3, prohlášení o shodě dle přílohy č.
6 této výzvy
doklad o poskytnutí jistoty dle bodu 8.2
případné další dokumenty požadované zadavatelem.

9.3. Povinné součásti nabídky
a) Dodavatel předloží jako přílohu nabídky položkový rozpočet stavby v elektronické podobě na
CD ve formátech poskytnutých zadavatelem k nacenění (xlsx, xml) a dále ve formátu .pdf.
b) Dodavatel dále jako přílohu nabídky předloží na CD sken kompletní nabídky, kterou podává v
listinné podobě. Tento požadavek zadavatele reflektuje podmínky poskytovatele dotace.
Dodavatel prohlášením (příloha č. 6 této výzvy) odpovídá za soulad naskenované a listinné
podoby nabídky.
10. Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta
10.1 Lhůta pro podání nabídek
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 20. 9. 2018 do 12:50 hod.
10.2 Doba vázanosti nabídkou
Zadavatel stanoví v souladu s § 40 zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit – 100 dnů.
Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
11. Způsob a místo pro podávání nabídek
Nabídky je možno podávat osobně v sídle zadavatele, a to výlučně prostřednictvím podatelny
v budově Magistrátu města Zlína, na náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. Dodavatelé dále mohou poslat
nabídku doporučeně poštou na uvedenou adresu tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání
nabídek doručena zadavateli. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních
opatření“ a nápisem „Neotevírat“.
12. Místo a doba otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 20. 9. 2018 v 13:00 hodin v budově Magistrátu města Zlína, na
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, v místnosti č. 131 (v přízemí budovy).
Otevírání obálek jsou oprávněni být přítomni zástupci dodavatelů, jejichž nabídky byly doručeny
zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek (v maximálním počtu jedna osoba za jednoho dodavatele),
dále členové komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenované zadavatelem, případně další
pracovníci zadavatele.
13. Pravidla pro hodnocení nabídek, způsob zpracování nabídkové ceny
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení celkové nejnižší nabídkové ceny (součet
nabídkových cen ze smluv 3a), 3b) a 3c).
13.1. Kritéria hodnocení
Jediným kritériem hodnocení je celková nejnižší nabídková cena.
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13.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů tak, že bude stanoveno pořadí
jednotlivých nabídek podle výše jejich celkových nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném
kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.
13.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to nejnižší celkovou nabídkovou cenu.
13.4. Způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění, které je předmětem veřejné zakázky, v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a konečná, platná po celou dobu plnění
veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě
předloženého soupisu prací (položkového rozpočtu) a projektové dokumentace (přílohy č. 4 a 5 této
výzvy k podání nabídek).
Cenová nabídka bude zpracována na základě oceněného soupisu prací, který bude přílohou návrhu
smluv o dílo a vložen do nabídky v tištěné i elektronické podobě.
V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s
ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit v
příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy
dodavatelů do obsahu soupisu prací předloženého zadavatelem jsou nepřípustné. Jakýkoliv
zásah do obsahu soupisu prací předloženého zadavatelem znamená porušení zadávacích podmínek.
Dodavatel uvede v krycím listu nabídkové ceny ze smluv 3a), 3b, 3c) v Kč bez DPH a celkovou
nabídkovou cenu v Kč bez DPH, DPH a včetně DPH, do příslušné části návrhu smluv uvede
nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k
řádnému splnění předmětu veřejné zakázky.
14. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně. Není-li v zákoně
stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména
zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.
Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do
datové schránky adresáta.
15. Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadavatel uveřejní stejným způsobem jako
zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v zákoně. Pokud zadavatel zruší
zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo
oznámení o výběru dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
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Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat
předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;
b) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné
účasti dodavatelů odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a
nerozdílně;
c) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;
d) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní
a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k
narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;
e) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Účastník bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6
odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou
spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a
povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou
uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
Pokud se v zadávací dokumentaci včetně jejích příloh objeví specifické označení dodavatele nebo
výrobků, účastníci mají v souladu s § 89 odst. 5) a 6) zákona možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Dodavatel je povinen v rámci stavby umožnit realizaci přeložek plynovodu (Innogy), sdělovacích
kabelů CETIN a UPC a přeložky kabelů E.ON jejich vlastníkům a poskytnout jim součinnost v rámci
provádění díla.
Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního
operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území města Zlín (IPRU). Vítězný
účastník, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen dodržet všechny podmínky
poskytovatele dotace, zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací
projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich
zaměstnancům.
Přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3a, 3b a 3c: Obchodní podmínky ve formě vzorového návrhu smlouvy o dílo
Příloha č. 4 Položkový rozpočet (soupis prací vč. výkazu výměr)
Příloha č. 5: Projektová dokumentace
Příloha č. 6: Prohlášení dodavatele o shodě naskenované a listinné nabídky

Josef Novák
člen rady města Zlína
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