Zadávací dokumentace veřejné zakázky
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem

„Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno“

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název:

Statutární město Kladno

Sídlo:

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČO:

00234516

Jednající:

Ing. Danem Jiránkem, primátorem

Profil zadavatele:

https://www.tenderarena.cz/profily/MestoKladno

Smluvní zastoupení
zadavatele:

DPPartners advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 08166161, se sídlem Václavské
náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní osoba:

Mgr. Lukáš Kohout, advokát, e-mail: lukas.kohout@dppartners.cz

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Druh a režim veřejné zakázky
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce.
2.2 Klasifikace veřejné zakázky
CPV: 45000000-7 Stavební práce
45212225-9 Výstavba sportovních hal
2.3 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je ČEZ zimní stadion Kladno na adrese Petra Bezruče 2534, 272 52
Kladno.
2.4 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je 7 dní ode dne uzavření smlouvy o dílo a
předpokládaný termín dokončení plnění je 30.8.2021.
2.5 Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Jedná se o zimní
stadion s kapacitou 5200 diváků, jenž je využíván pro lední hokej, krasobruslení a veřejné bruslení.
Předmětem plnění bude realizace nového zastřešení stávajícího zimního stadionu. Nosná
konstrukce bude navržena z ocelových příhradových vazníků, na kterých bude osazen skládaný
střešní plášť. Nově bude navržen hromosvod, odvodnění střechy, zařízení pro odvod tepla a kouře,
demontáž a opětovná montáž multimediální kostky a osvětlení haly, včetně doplnění osvětlení a
ozvučení nad tribunou. Součástí stavebních úprav je navržení odvlhčovací jednotky, včetně rozvodů
vzduchu. Na západní straně bude rekonstruována plochá střecha nad technologickou částí objektu.
Součástí stavebních úprav je rovněž rekonstrukce stávající fasády zimního stadionu. Nové opláštění
zimního stadionu je navrženo v úrovni 2.NP obkladem z ocelových profilovaných lamel (vertikální
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fasáda), vyspravení a částečné zateplení fasády v úrovni 1.NP, zateplení fasády restaurace, výměny
vybraných okenních výplní, včetně prosklené fasády objektu restaurace. Nově budou upraveny
přístavky v 1.NP v jihovýchodní části stadionu. Stávající vrátnice bude doplněna o nové sociální
zázemí – WC s předsíňkou. Stávající prostor prodejny Husqvarna bude rozšířen.
Bližší podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny smlouvou o dílo, jejíž vzor tvoří
přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, a projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 9 této
zadávací dokumentace.
2.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
V souladu s § 16 ZZVZ zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu ve výši 123.000.000 Kč bez
DPH.
2.7 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a
technicky souvisí, že by jejím případným rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady
při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky a zajištění další koordinace.

3. Nabídka
3.1 Zpracování nabídky
Nabídky musí být zpracovány a podány v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této
zadávací dokumentaci.
Nabídky včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky budou zpracovány
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka.
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu.
Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací
dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
3.2 Obsah nabídky
Dodavatel využije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:
1.
krycí list– viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace;
2.

obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých
oddílů, kapitol;

3.

doklady k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 ZZVZ;

4.

doklady k prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2. písm.
a) a c);

5.

doklady k prokázání splnění podmínek ekonomické kvalifikace dle § 78 odst. 1 ZZVZ;

6.

seznam významných stavebních prací zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze
č. 4 této zadávací dokumentace včetně osvědčení objednatele dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ;

7.

seznam významných dodávek zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 5 této
zadávací dokumentace;

8.

seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle § 79
odst. 2 písm. c) ZZVZ zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 6 této zadávací
dokumentace;
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9.

životopisy, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu ve vztahu plnění
veřejné zakázky dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ;

10.

opatření v oblasti zajištění kvality dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ;

11.

opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen
použít při plnění veřejné zakázky dle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ;

12.

přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky dle § 79 odst.
2 písm. i) ZZVZ;

13.

návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka – viz příloha č. 3
této zadávací dokumentace (a to včetně finančního harmonogramu stavebních prací plnění
veřejné zakázky, který bude tvořit přílohu smlouvy o dílo, podepsaného osobou oprávněnou
jednat za účastníka);

14.

seznam poddodavatelů, zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 7 této
zadávací dokumentace;

15.

doklad o poskytnutí jistoty;

16.

podrobný harmonogram výstavby dle čl. 3.8. zadávací dokumentace;

17.

další doklady (např. plná moc, doklady dle § 83 ZZVZ apod.).

3.3

Podání nabídky

3.3.1. Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje
na adrese profilu zadavatele v souladu s § 211 ZZVZ. Profil zadavatele je dostupný na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profily/MestoKladno.
3.3.2. Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
3.3.3. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
3.3.4. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
3.3.5. Zadavatel dle § 107 odst. 5 ZZVZ vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
3.4 Varianty nabídky
Varianty nabídky nejsou přípustné.
3.5 Lhůta a místo pro podání nabídek
3.5.1. Lhůta pro podání nabídek: 17.8.2020 do 10:00 hod.
3.5.2. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za včasné doručení
nabídky nese odpovědnost účastník. Nabídka musí být podaná v českém jazyce.
3.5.3. Místo pro podání nabídky bude určena ve výzvě k podání nabídek
3.5.4. Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí být
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel),
Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této
zadávací dokumentaci, budou účastníkem zadávacího řízení předloženy rovněž formou vepsání do
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nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není
dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem,
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný
disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení
2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít v počítači
nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla
Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí
„účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení
všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich
připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání
veškerých příloh).
3.6 Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 120 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po
kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty
je konec lhůty pro podání nabídek
3.7 Termín otevírání nabídek
Otevírání nabídek se bude konat bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek
v sídle zadavatele. Otevírání elektronických nabídek probíhá v souladu s ust. § 109 ZZVZ bez
přítomnosti účastníků.
3.8

Podrobný harmonogram výstavby

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil podrobný harmonogram výstavby (tj.
plnění předmětu veřejné zakázky). Podrobný harmonogram výstavby, tj. podrobné technologické
členění na jednotlivé části výstavby (přípravná část, HSV, PSV, zkoušky a revize) bude obsahovat:
a) časový harmonogram předmětu plnění veřejné zakázky v členěních po měsících
s vyznačením uzlových bodů (uzlů, milníků) výstavby/ucelené části,
b) finanční harmonogram v členění po měsících s uvedením výše finančních nákladů realizace
předmětu veřejné zakázky za jednotlivé měsíce,
c) strukturu výrobního procesu (tj. technologickou strukturu dílčích stavebních procesů a
objektových procesů) s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání v kalendářních dnech,
d) vyznačení kritické cesty (vedoucí přes uzly s nulovým rozdílem nejdříve možné a nejpozději
přípustné doby, a tedy s nulovou rezervou, zatímco rozdíl těchto hodnot v ostatních uzlech
signalizuje využitelnou rezervu),
e) vyznačení rezervy ve dnech u činností mimo kritickou cestu (technologické vazby vycházející
z teorie síťových grafů a časového plánování, které jsou nezbytné pro řádnou koordinaci a
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f)

plynulost výstavby – technologické přestávky či nutné časové posuvy stavebních činností,
jež charakterizují předcházející nebo následující stavební činnost),
harmonogram zkoušek a revizí, v němž budou zaneseny funkční zkoušky pro účely
vyzkoušení provozuschopnosti předmětu veřejné zakázky a revize předepsané platnými
technickými normami, které jsou pro provedení předmětu veřejné zakázky nezbytné,
s vyznačením počtu a termínů prováděných zkoušek a revizí.

Účelem podrobného harmonogramu výstavby je stanovit termíny a lhůty provádění a určit
posloupnost realizace stavebních prací s ohledem na technologické provádění. Členění
harmonogramu bude v technologické struktuře dílčích stavebních procesů a objektových procesů.
V podrobném harmonogramu výstavby bude vždy vyznačen termín zahájení a termín ukončení
předmětu veřejné zakázky a dále zde budou povinně vyznačeny alespoň 3 další uzlové body, resp.
milníky. Rozsah harmonogramu bude vycházet z projektové dokumentace a bude obsahovat
vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se
zadávacími podmínkami veřejné zakázky. V podrobném harmonogramu výstavby bude vyznačena
kritická cesta a celkové rezervy u procesů, které nejsou na kritické cestě. Podrobný harmonogram
výstavby musí respektovat limitní termín plnění předmětu veřejné zakázky dle zadávací
dokumentace.
3.9

Jistota

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve
výši 2.400.000,- Kč. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:
a) složení peněžní částky na účet zadavatele č. 19-729141, kód banky 0100, vedený u Komerční
banky, a.s., variabilní symbol: IČ účastníka (dále jen „peněžní jistota“),
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odstavci 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odstavci 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení
povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel upozorňuje, že i doklad
o poskytnutí jistoty (originál záruční listiny) musí být předložen jako součást nabídky.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné
prohlášení pojistitele
a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem
zadávací lhůty.
4. Kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat v rámci nabídky splnění kvalifikace dle ZZVZ a dle požadavků
zadavatele. Splněním kvalifikace se rozumí prokázání kritérií:
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základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ;
profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ;
ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ;
technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

a)
b)
c)
d)

4.1 Základní způsobilost
Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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,
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.

a)

b)
c)
d)
e)

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
I. tato právnická osoba,
II. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
III. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, postupuje se dle § 74 odst. 3 ZZVZ.
V souladu s § 74 odst. 4 ZZVZ zadavatel stanoví, že základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm.
a) ZZVZ musí splňovat rovněž:
-

prokurista, je-li prokura zřízena;
ředitel nebo ředitelé, pokud funkce ředitele/ředitelů vyplývá z vnitřní organizační struktury
dodavatele;
osoba, která podává nabídku, je-li odlišná od členů statutárního orgánu.

4.1.1. Prokazování základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1 písm. a),
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1 písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1 písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1 písm. c),
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1 písm. d),
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1 písm. e).

Vzor čestného prohlášení k bodům c), d) a f) tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Dodavatel vždy může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
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4.2 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje 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. Doklad dle přechozí věty musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel dále požaduje k prokázání profesní způsobilosti předložení dokladů o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

živnost vázanou – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
živnost vázanou – Projektová činnost ve výstavbě;
živnost vázanou – Výkon zeměměřičských činností;
živnost vázanou – Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
živnost vázanou – Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany;
živnost volnou – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků;
živnost volnou – Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů;
živnost volnou – Testování, měření, analýzy a kontroly.

Zadavatel dále požaduje k prokázání profesní způsobilosti předložení dokladů o odborné
způsobilosti jednotlivých členů realizačního týmu vyžadované pro plnění veřejné zakázky, a to
osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru:
- Pozemní stavby – autorizovaný inženýr či autorizovaný technik;
- Statika a dynamika staveb (nebo mosty a inženýrské konstrukce) - autorizovaný inženýr či
autorizovaný technik;
- Zkoušení a diagnostika staveb – autorizovaný inženýr či autorizovaný technik;
- Požární bezpečnost staveb – autorizovaný inženýr či autorizovaný technik;
- Technologická zařízení staveb – autorizovaný inženýr či autorizovaný technik;
- Technika prostředí staveb – autorizovaný inženýr či autorizovaný technik;
- Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení;
Zadavatel dále požaduje doložit úřední oprávnění v rozsahu § 13 písm. a) a c) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřičství.
Zadavatel dále požaduje doložit oprávnění k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení vystavené Technickou inspekcí ČR.
4.3 Ekonomická kvalifikace
K prokázání kritérií ekonomické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal dosažení
minimálního obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky 200 mil. Kč/rok za 3 bezprostředně
předcházející účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém
obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Obratem dosaženým
s ohledem na předmět veřejné zakázky se rozumí obrat v oblasti realizace pozemních staveb.
Zadavatel v souladu s § 78 odst. 5 ZZVZ prokazuje splnění podmínek ekonomické kvalifikace
předložením výkazu zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla
dodavatele za tři poslední uzavřená účetní období s vyznačením obratu za realizaci pozemních
staveb.
Zadavatel požaduje, aby byl obrat prokazován jedním účastníkem (dodavatelem). Obraty nelze
sčítat a skládat dílčí účetní období různých dodavatelů či poddodavatelů.
4.4 Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil
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seznam významných stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ;
seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ;
seznam techniků nebo technických útvarů dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ;
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ;
opatření dodavatele k zajištění kvality dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ;
opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostření dle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ;
přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení dle § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.4.1

Seznam významných stavebních prací

Zadavatel požaduje předložení seznamu významných stavebních prací poskytnutých za posledních
5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Ze seznamu realizovaných zakázek, který bude zpracován v souladu se vzorem uvedeným v příloze
č. 4 této zadávací dokumentace, musí být patrné splnění vymezené úrovně technické kvalifikace.
Rovnocenným dokladem k prokázání poskytnutí významných stavebních prací je dle § 79 odst. 5
ZZVZ zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dodavatel k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle bodu 4.4.1 může dle § 79 odst. 4
ZZVZ použít stavební práce, které poskytl
společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací
podílel, nebo
jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel.

I.
II.

V seznamu realizovaných významných stavebních prací dodavatel uvede ke každé realizované
významné stavební práci:
název objednatele,
název realizované zakázky,
cenu realizované zakázky,
popis předmětu plnění realizované zakázky, z něhož bude vyplývat splnění požadavků dle
této zadávací dokumentace
5. dobu a místo realizace poskytovaných stavebních prací,
6. další údaje, kterými realizovanou zakázkou prokazuje.
1.
2.
3.
4.

V případě, že dodavatel realizoval významnou stavební práci společně s jiným dodavatelem,
případně byl poddodavatelem v rámci předkládané významné stavební práce, uvede také:
7. věcný rozsah a objem jím provedeného plnění v rámci realizované významné stavební práce,
8. procentní podíl na ceně realizované významné stavební práci.
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení realizoval významné stavební práce (zakázky) splňující následující podmínky:
1. Min. 3 stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce pozemní stavby občanské
vybavenosti o min. finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou zakázku;
2. Min. 2 stavební práce spočívající v realizaci pozemní stavby občanské vybavenosti u stavby
určené pro sport ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (§ 6 odst. 1 písm. e) o min. finančním objemu
100 mil. Kč bez DPH za každou zakázku;
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3. Min. 1 stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce veřejně přístupné pozemní
budovy zahrnující rovněž řádnou realizaci nosné ocelové obloukové konstrukce zastřešení
s rozpětím střešního oblouku přesahujícím 30m, a to o min. finančním objemu 50 mil. Kč
bez DPH.
Zadavatel umožnuje, aby jedna významná stavební práce splňovala více výše uvedených
požadavků.
4.4.2

Seznam významných dodávek

Zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za posledních 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Ze seznamu realizovaných zakázek, který bude zpracován v souladu se vzorem uvedeným v příloze
č. 5 této zadávací dokumentace, musí být patrné splnění vymezené úrovně technické kvalifikace.
Rovnocenným dokladem k prokázání poskytnutí významných dodávek je dle § 79 odst. 5 ZZVZ
zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Dodavatel k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle bodu 4.4.1 může dle § 79 odst. 4
ZZVZ použít dodávky, které poskytl
I.
II.

společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávek podílel, nebo
jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávek podílel.

V seznamu realizovaných významných dodávek dodavatel uvede ke každé realizované významné
dodávce:
název objednatele,
název realizované zakázky,
cenu realizované zakázky,
popis předmětu plnění realizované zakázky, z něhož bude vyplývat splnění požadavků dle
této zadávací dokumentace
5. dobu a místo realizace poskytovaných dodávek,
6. další údaje, kterými realizovanou zakázkou prokazuje.
1.
2.
3.
4.

V případě, že dodavatel realizoval významnou dodávku společně s jiným dodavatelem, případně byl
poddodavatelem v rámci předkládané významné dodávky, uvede také:
7. věcný rozsah a objem jím provedeného plnění v rámci realizované významné dodávky,
8. procentní podíl na ceně realizované významné dodávky.
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení realizoval min. 1 obdobnou dodávku spočívající v provedení ocelových nosných
prvků střešní konstrukce tvořených příhradovými vazníky z kruhových ocelových trubek, dosahující
minimálního rozpětí 40m, při vzepětí nejméně 5.5m, na veřejně přístupné pozemní budově, a to o
min. finančním objemu této dodávky ve výši 27 mil. Kč bez DPH.
4.4.3

Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci

Zadavatel požaduje předložení seznamu techniků či technických útvarů, jež 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.
Zadavatel u níže uvedených osob dále požaduje předložení osvědčení o vzdělání a obdobné
kvalifikaci těchto osob vztahující se k požadovaným stavebním pracím.
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Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, pokud prokáže, že má k dispozici k
plnění veřejné zakázky minimálně následujících 8 osob (dále též „realizační tým“) splňujících níže
uvedené min. požadavky:
Hlavní stavbyvedoucí
• Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby (IP00) –
autorizovaný inženýr
• 8 let praxe v oboru pozemní stavitelství
• Prokazatelná zkušenost s realizací v obdobné funkci u min. 3 zakázek, jejichž předmětem
byla realizace pozemní stavby, o min. finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH (každá
zakázka), přičemž předmětem plnění u min. 2 z těchto zakázek byla rekonstrukce pozemní
budovy.
Zástupce hlavního stavbyvedoucího
• Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby (IT00 / IP00)
– autorizovaný technik či autorizovaný inženýr
• 7 let praxe v oboru pozemní stavitelství
• Prokazatelná zkušenost s realizací v obdobné funkci u min. 1 zakázky, jejímž předmětem
byla realizace pozemní budovy, o min. finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH
Statik
• Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru statika a dynamika staveb
(nebo mosty a inženýrské konstrukce) (IS00 / TS00 / IM00 / TM00) – autorizovaný inženýr či
autorizovaný technik
• 7 let praxe v oboru pozemní stavitelství
• Prokazatelná zkušenost s realizací v obdobné funkci u min. 3 zakázek, jejichž předmětem
byla rekonstrukce pozemní budovy, o min. finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH (každá
zakázka)
Svářečský technolog
• Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru
• 7 let praxe v oboru
• Držitel osvědčení „Mezinárodní / evropský svářečský inženýr IWE / EWE“
Specialista – elektroinstalace
(řízení elektroinstalačních prací – tj. zejména koncové prvky včetně osvětlení, silnoproudé a
slaboproudé rozvody a systémy, rozvody strukturované kabeláže, měření a regulace; zajišťování
odborného dohledu při realizaci elektroinstalačních prací)
• Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb
(specializace elektrotechnická zařízení) – autorizovaný inženýr
• Osvědčení o odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. – Elektrotechnika
• 7 let praxe v pozici odpovědného pracovníka za realizaci elektroinstalačních prací
• Prokazatelná zkušenost s realizací v obdobné funkci u min. 2 zakázek, jejichž předmětem
byla realizace pozemní stavby, v jejichž rámci byly realizovány elektroinstalační práce a
dodávky a finanční objem za realizaci elektroinstalací činil min. 10 mil. Kč bez DPH (každá
zakázka)
Specialista – technické zařízení budovy
(řízení prací a dodávek spočívajících v realizaci technických zařízení budovy – tj. zdravotnětechnické instalace, vytápění včetně kouřovodů, vzduchotechniky a chlazení; zajišťování odborného
dohledu při realizaci technických zařízení budovy)
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•
•
•

Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb
(specializace technická zařízení) – autorizovaný inženýr
7 let praxe v pozici odpovědného pracovníka za realizaci technického zařízení budov
Prokazatelná zkušenost s realizací v obdobné funkci u min. 2 zakázek, jejichž předmětem
byla realizace pozemní stavby, v jejichž rámci byly realizována technická zařízení budovy a
finanční objem za realizaci technického zařízení budovy (zdravotně-technické instalace
a/nebo vytápění a/nebo vzduchotechnika a chlazení) činil min. 15 mil. Kč bez DPH (každá
zakázka)

Zeměměřičský inženýr
• 7 let praxe v oboru zeměměřičských činností
• Úřední oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických činností v rozsahu § 13 písm. a) a c)
zákona č. 200/1994 Sb.
• Prokazatelná zkušenost s realizací v obdobné funkci u min. 3 dokončených zakázek (staveb)
o min. finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH (každá zakázka)
Každý člen realizačního týmu musí ovládat český jazyk na komunikativní úrovni se znalosti odborné
terminologie týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Pokud by některý z členů realizačního
týmu tento požadavek nesplňoval, předloží dodavatel v nabídce čestné prohlášení, že pro účely
komunikace takového člena realizačního týmu se zadavatelem zajistí na vlastní náklady tlumočníka.
Přílohou seznamu členů realizačního týmu budou:
a) profesní životopisy každého člena realizačního týmu opatřené vlastnoručním podpisem, ze
kterých musí vyplývat zadavatelem požadovaná zkušenost s realizací poskytovaných
stavebních prací (v průběhu celého profesního života);
b) čestné prohlášení každého člena realizačního týmu dodavatele o souhlasu se svým
zapojením do realizačního týmu opatřené vlastnoručním podpisem;
c) doklad o odborné způsobilosti člena realizačního týmu, je-li to relevantní;
d) doklad prokazující vztah k dodavateli (čestné prohlášení o zaměstnaneckém poměru;
smlouva o spolupráci apod.)
Dodavatel je oprávněn v nabídce dále doložit osvědčení objednatelů s poskytnutím stavebních
prací, kterými dodavatel prokazuje zkušenosti daného člena realizačního týmu s realizací
stavebních prací.
Členové týmu uvedení v nabídce dodavatele se musí aktivně podílet na plnění této veřejné zakázky.
V případě řádně zdůvodněné potřeby změny člena realizačního týmu oproti osobám uvedeným v
nabídce dodavatele je tato možná pouze se souhlasem zadavatele. Zadavatel tento souhlas neudělí
v případě, že by konkrétní člen týmu disponoval nižší kvalifikací, než kterou prokázal nahrazovaný
člen v rámci prokázání technické kvalifikace a hodnocení v nabídce vybraného dodavatele.
4.4.4

Opatření dodavatele k zajištění kvality

V souladu s § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ zadavatel požaduje předložení opatření dodavatele
k zajištění kvality, a to:
-

-

předložení certifikátu systému managementu kvality EN ISO 9001 pro oblast provádění
stavebních prací;
předložení certifikátu o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001, jenž je zaveden a používán v organizaci
dodavatele nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státu Evropské unie (certifikát
musí být vydán akreditovanou osobou);
předložení osvědčení o výrobní kvalifikaci pro návrh, výrobu, montáž a opravy ocelových
konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 včetně související přílohy k osvědčení (tzv. Velký
svářečský průkaz výrobce);
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-

předložení dokladu o odborné způsobilosti pro provádění ocelových konstrukcí pro výrobu
konstrukčních stavebních dílců příslušné třídy podle ČSN EN 1090-2 zahrnující výrobu a montáž
ocelových konstrukcí pro třídu provedení EXC3.

4.4.5

Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí

V souladu s § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ zadavatel požaduje předložení opatření dodavatele v oblasti
řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné
zakázky, a to:
-

Doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí – EMAS /
certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle norem řady ISO 14001 v oboru
předmětu plnění veřejné zakázky nebo rovnocenný certifikát rovnocenný vydaný v členském
státu Evropské unie (certifikát musí být vydán akreditovanou osobou).

4.4.6

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení

V souladu s § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o
průměrném ročním počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky, přičemž zadavatel požaduje,
aby průměrný počet zaměstnanců dodavatele v rámci uvedených sledovaných období činil min. 50
osob.
V souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel požaduje předložení všech dokladů uvedených v čl.
4.4 a nepřipouští nahrazení těchto dokladů čestným prohlášením, není-li v jednotlivém
případě výslovně uvedeno jinak.
4.5

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se způsobem uvedeným v § 81 ZZVZ.
4.6

Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 ZZVZ základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
4.7

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může v souladu s § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, prostřednictvím
jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
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Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s dodavatelem. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady
podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek
jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv,
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, obsahovat ve smyslu
§ 83 odst. 2 ZZVZ závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.
4.8

Předložení rovnocenných dokladů

Dodavatel může v souladu s § 45 odst. 2 ZZVZ předložit jiný rovnocenný doklad, pokud dodavatel
není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad.
5. Obchodní a jiné smluvní podmínky, vzor smlouvy, poddodavatelé
5.1

Návrh smlouvy

5.1.1. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo
(dále jen „návrh smlouvy“) (příloha č. 3 zadávací dokumentace).
5.1.2. Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán účastníkem nebo statutárním orgánem
účastníka nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka; v takovém případě
doloží účastník toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce.
5.1.3. Účastník doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro
doplnění ze strany účastníka nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není
oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jejích příloh.
5.1.4. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník), jsou povinni přiložit k
předmětné smlouvě originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z
dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu
veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.
5.1.5. Právní vztah vzniklý na základě návrhu smlouvy se bude řídit platnými a účinnými právními
předpisy České republiky a všeobecně závaznými právními předpisy Evropské unie.
5.1.6. Návrh smlouvy musí respektovat ustanovení zákona, zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, které se vztahují na
provádění veřejné zakázky.
5.1.7. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená
v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude
vyřazena podle § 48 odst. 2 zákona. Účastníka, jehož nabídka byla podle předchozí věty vyřazena,
zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
5.2

Využití poddodavatele

V případě, že část plnění veřejné zakázky bude plněna poddodavatelem, je účastník povinen v
příloze návrhu smlouvy uvést, jaká konkrétní věcně vymezená část plnění veřejné zakázky
bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost
účastníka za poskytování řádného plnění. Vzor seznamu poddodavatelů tvoří přílohu č. 7 zadávací
dokumentace.
V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
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(poddodavateli), uvede tuto skutečnost ve své nabídce.
6. Zpracování nabídkové ceny
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou vyplněného
krycího listu a návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel je dále povinen předložit ve své nabídce oceněný
soupis prací (příloha č. 8 zadávací dokumentace), ve kterém bude nabídková cena rozčleněna dle
jednotlivých prací (součet cen dílčích položek musí odpovídat celkové nabídkové ceně). Nabídková
cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky v rozsahu
požadovaném v zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné
k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této zadávací
dokumentaci. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná.
Mimořádně nízká nabídková cena

6.1

V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel mimořádně nízké nabídkové ceny před odesláním
oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení o písemné
zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li tato v jeho nabídce
identifikována. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle
§ 46 ZZVZ, lze ji doplňovat a vznést opakovaně. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího
řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.
6.2 Nabídková cena v případě povinnosti přiznat DPH zadavatelem
V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel),
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena
vč. DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj
v souvislosti s veřejnou zakázkou.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídkové ceny.
7. Hodnocení nabídek
Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Kritéria hodnocení:
•

Nabídková cena bez DPH – váha kritéria 100 %

Nabídková cena bez DPH
V rámci kritéria Nabídková cena včetně DPH bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu včetně DPH
uvedenou účastníkem v krycím listu a návrhu smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi nabídkovou
cenou uvedenou v krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo je rozhodující nabídková cena uvedená
v návrhu smlouvy o dílo. Při použití tohoto kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru nejnižší nabídnuté ceny, tj. cenově nejvhodnější nabídky a ceny
hodnocené nabídky podle vzorce:
Počet bodů kritéria =

100 x hodnota nejvhodnější nabídky
hodnota hodnocené nabídky
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8. Práva zadavatele, ostatní podmínky
8.1 Vyhrazené změny závazku
Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy:
8.1.1 Změna ceny plnění
Změna ceny plnění je možná pouze v souladu s podmínkami uvedenými ve čl. III odst. 6 smlouvy o
dílo.
8.1.2 Změna dodavatele
Zadavatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky,
a to v případě kdy uzavřená smlouva o dílo s vybraným dodavatelem bude ukončena
dohodou smluvních stran,
výpovědí,
odstoupením od smlouvy dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo,
odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ,
z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí
nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
h) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle §
82 ZZVZ,
i) v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do likvidace, vydání
rozhodnutí o úpadku na dodavatele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu
na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele obdobná situace podle právního řádu země jeho
sídla,
j) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou,
prostřednictvím níž prokazoval dodavatel splnění kvalifikace dle § 83 ZZVZ.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu na
plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 8.1.3.1 a 8.1.3.2 a
za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností
plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně
složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě
dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“).
8.1.3.1 Změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ
a bodu 8.3.1 písm. g) nebo písm. i) tohoto článku je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu
se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze
smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat
dle čl. 8.1.3.2 této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle
hodnocení nabídek.
8.1.3.2 Změna dodavatele v ostatních případech
V případě ukončení smlouvy dle písm. a) až f) a h) bodu 8.1.3 je zadavatel oprávněn vyzvat
k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení.
Zadavatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek
v původním zadávacím řízení. Zadavatel však provede posouzení splnění podmínek účasti,
pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto
účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ (dále
jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud
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jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí
v původním zadávacím řízení, může zadavatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další
v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle
čl. 10 této zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, která bude
zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele. V případě, že vybraný
účastník již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část
poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu
plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její
poměrnou cenu.
Postup podle článku 8.1.2 a 8.1.3 je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně
domáhat.
8.2 Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)
d)

změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;
neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí
v zadávacím řízení;
předat nabídky nezávislým odborníkům za účelem vypracování podpůrných posudků či zpráv
pro hodnotící komisi;
ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob, přičemž účastník je povinen
poskytnout zadavateli v tomto směru veškerou potřebnou součinnost.

Ostatní podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci výslovně neupravené
(např. možnost a způsob podání námitek proti postupu zadavatele) se řídí příslušnými ustanoveními
ZZVZ.
9. Vysvětlení zadávací dokumentace, komunikace v průběhu zadávacího řízení, dostupnost
zadávací dokumentace
9.1

Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci včetně všech relevantních podkladů na profilu zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profily/MestoKladno.
9.2

Vysvětlení zadávací dokumentace

9.2.1. Zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 ZZVZ může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové
vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5
pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.
9.2.2. Dodavatelé mohou v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ písemně požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace.
9.2.3. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné formě emailem k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 zadávací dokumentace na e-mailovou
adresu lukas.kohout@dppartners.cz.
9.2.4. V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
9.2.5. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.
9.2.6. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 9.2.1. zadávací
dokumentace.
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9.2.7. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne,
nemusí dodržet lhůty podle odst. 9.2.1. zadávací dokumentace.
9.3

Komunikace v průběhu zadávacího řízení

Zadavatel rovněž upozorňuje, že veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím
řízení bude probíhat výhradně písemně v českém jazyce, a to za podmínek § 211 ZZVZ zásadně
elektronicky. Jinou formu ani jazyk zadavatel nepřipouští.
10. Prohlídka místa plnění
Zadavatel určuje, že prohlídka místa plnění pro kvalifikované dodavatele se uskuteční dne 30.7.2020
v 10:00 hod. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je na adrese Petra Bezruče 2534, 272 52
Kladno, kontaktní osoba zadavatele Jiří Moravec, tel.: 725 022 817. Zájemci o prohlídku místa plnění
oznámí svou účast min. 1 pracovní den předem zasláním e-mailu na adresu kontaktní osoby
zadavatele lukas.kohout@dppartners.cz.

11. Další podmínky pro uzavření smlouvy
Nesplnění povinnosti vybraným dodavatelem dle čl. 11.1, 11.2 se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 122 odst. 5 ZZVZ.
11.1

Předložení dokladů před uzavřením smlouvy

11.1.1 Předložení dokladů dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ bude požadovat od vybraného dodavatele
předložení originálů nebo ověřených kopií o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
11.1.2 Předložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli
postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ bude požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou
osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:
a)

b)

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů,
doklady, 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.

11.2 Předložení pojistné smlouvy
Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením
smlouvy dle § 104 písm. e) ZZVZ předložení kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv), ze
které/kterých bude vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl. IX odst. 8 vzoru
smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
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11.3

Předložení bankovní záruky ke dni podpisu smlouvy

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli ke dni podpisu smlouvy předložení originálu bankovní
záruky (bankovních záruk), ze kterého/kterých bude vyplývat splnění požadavků zadavatele
definovaných ve čl. IX. odst. 9 vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace.
12. Části zadávací dokumentace vypracované osobou odlišnou od zadavatele
Projektová dokumentace:
Zpracovatel:
B.B.D., s.r.o.,
Rumunská 256/25
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 261 49 788
13. Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1

Krycí list

Příloha č. 2

Čestné prohlášení o splnění části kvalifikace – vzor

Příloha č. 3

Vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 4

Seznam významných stavebních prací – vzor

Příloha č. 5

Seznam významných dodávek – vzor

Příloha č. 6

Seznam členů realizačního týmu – vzor

Příloha č. 7

Seznam poddodavatelů – vzor

Příloha č. 8

Soupis prací k ocenění

Příloha č. 9

Projektová dokumentace
Digitálně podepsal

Mgr. Lukáš Mgr. Lukáš Kohout
2020.07.15
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