ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,
etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh“;
Inženýrsko-geologický průzkum

veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
ustanovení § 53 ZZVZ

ID číslo Tender arena: INV/ZP/0017/20

ZADAVATEL:
Hlavní město Praha
se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

PROVOZNÍ JEDNOTKA ZADAVATELE:
odbor investiční MHMP
Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 2 – Nové Město
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1. Identifikační údaje zadavatele, další informace
1.1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

Hlavní město Praha

Sídlo zadavatele

Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO zadavatele

00064581

Adresa profilu zadavatele

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

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele
ID datové schránky

Ing. Ivo Freimann, pověřen řízení INV MHMP
48ia97h

1.2. Kontaktní osoby zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je Ing. Jana
Hubálovská, e-mail: jana.hubalovska@praha.eu, v kopii zasílat na Ing. Silvie Bažantová,
e-mail: silvie.bazantova@praha.eu. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci
zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné
pověřené osoby zadavatele).
1.3. Označení osoby, která vypracovala část ZD
Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba
odlišná od zadavatele, a to konkrétně:
Část zadávací dokumentace

Označení osoby

Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV
na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový
labyrint – levý břeh,
Zadání pro doplňkový IGP, 10/2020

Sweco Hydroprojekt, a.s. Táborská 31, 140 16
Praha 4

číslo zkázky 11-9242-02-04

1.4. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování
Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré
písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované
účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů
podle ust. § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ.
V souladu s ust. § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu
zadavatele.
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2. Předmět plnění veřejné zakázky
2.1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je
provedení Inženýrsko-geologického průzkumu, zajištění všech potřebných povolení a
vyjádření včetně následného měření hladiny podzemní vody po dobu čtyř běžných let
od předání a převzetí monitorovacích sond

v rámci stavby č. 6963 Celk. přest. a

rozšíření ÚČOV na Císař ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint levý břeh, dle projektové
dokumentace s názvem Zadání pro doplňkový IGP, zpracované společností Sweco
Hydroprojekt a.s., a která tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. §
16 a násl. ZZVZ činí 2.500.000,00 Kč bez DPH.
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)


71355000-1

Provádění průzkumu



71510000-6

Průzkum stavenišť

3. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín uzavření smlouvy: březen 2021
Skutečný termín uzavření smlouvy se může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího
řízení. Termín plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním
příslušné smlouvy.
3.1.

Zahájení plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky – neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
Zahájení realizace sond – do 5 měsíců od zahájení plnění předmětu zakázky
Měření hladiny pozemní vody po dobu čtyř bežných let od předání a převzetí realizovaných
monitorovacích sond.
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4. Místo plnění veřejné zakázky
4.1. Místo plnění veřejné zakázky
Místy plnění předmětné veřejné zakázky je Hlavní město Praha
4.2. Prohlídka místa plnění
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění, jelikož je místo plnění veřejně
přístupné, a každý účastník zadávacího řízení se může kdykoliv sám seznámit se stavem
a podmínkami místa pro realizaci předmětu zakázky. Účastníci zadávacího řízení na
vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem
řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a
zhodnocení souvisejících nákladů a rizik.
5. Kvalifikační předpoklady
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění způsobilosti a
kvalifikace účastníka zadávacího řízení (nebo také jen „dodavatele“) ve lhůtě pro podání
nabídek. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle ust. § 73 až § 80
ZZVZ.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 ZZVZ dodavatel,
který:
a) splní základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ,
c) splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ.
5.1. Základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech Čestné prohlášení o splnění základní
před zahájením zadávacího řízení pravomocně způsobilosti, nebo
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze výpis z evidence Rejstříku trestů pro
č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin každou fyzickou a právnickou osobu, pro
podle právního řádu země sídla dodavatele; niž je dle zákona a zadávacích podmínek
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
a)

vyžadován.

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen

statutárního

statutárního

orgánu.

orgánu

Je-li

dodavatele

členem
právnická

osoba, musí podmínku splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou

osobu

v

statutárním

orgánu
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Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

dodavatele;
podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu;
podává-li nabídku pobočka závodu české
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
Čestné prohlášení o splnění základní
nemá v České republice ani v zemi svého sídla způsobilosti, nebo
b)

v evidenci daní zachycen splatný daňový potvrzení příslušného finančního úřadu a
nedoplatek

ve vztahu ke spotřební dani čestné
prohlášení.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
c)

splatný nedoplatek na pojistném nebo na

Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti.

penále na veřejné zdravotní pojištění
nemá v České republice ani v zemi svého sídla Čestné prohlášení o splnění základní
d)

splatný nedoplatek na pojistném nebo na způsobilosti, nebo
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na potvrzení
státní politiku zaměstnanosti

rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu

nebo

v

obdobné

okresní

situaci

podle

právního řádu země sídla dodavatele

Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti,
nebo výpis z obchodního rejstříku,
nebo čestné prohlášení v případě, že
dodavatel není v obchodním rejstříku
zapsán.

5.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění

předložení výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
a)

doklad nemusí dodavatel předložit, pokud
právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou
profesní způsobilost nevyžadují;
v

případě,

že

byla

správy

sociálního zabezpečení.

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
e)

příslušné

kvalifikace

získána
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Výpis z obchodního rejstříku či jiné
obdobné evidence.

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění

v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla
získána,

a

to

v

rozsahu

požadovaném

zadavatelem;
Platné oprávnění k podnikání.
Dodavatel

předloží

výpisy

z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3
písm.

a)

zákona

č. 455/1991

Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský
předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn
podnikat podle zvláštních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
b)

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují. Každý dodavatel musí být držitelem
oprávnění k podnikání minimálně v oboru:

zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a/nebo živnostenské listy, resp. jiná
oprávnění

k podnikání,

a

to

v minimálním požadovanén rozsahu.
Zadavatel

uzná

podnikatelského

za

průkaz

oprávnění

v

požadovaném oboru rovněž výpis z

a) geologické práce

živnostenského

rejstříku

nebo

živnostenský list či listy dokládající
oprávnění dodavatele k podnikání v oboru
(či oborech), který bude zadavatelem
požadovanému oboru obsahově odpovídat
(jedná se zejména o živnostenské listy
vydané za dříve platné právní úpravy).
předložení dokladu o tom, že je odborně
způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž Dodavatel prokazuje splnění předložením
prostřednictvím

odbornou

způsobilost osvědčení o autorizaci ve smyslu

zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
c)

odborná způsobilost jinými právními předpisy povolání autorizovaných architektů a o
vyžadována. Každý dodavatel musí prokázat výkonu
odbornou způsobilosti v oboru:
a)

geotechnika

-

povolání

autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

autorizovaný

inženýr

(IG00), technik (TG00)

5.3 Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ
Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění

seznam významných služeb poskytnutých a Dodavatel prokazuje splnění předložením
a)

dokončených za posledních 5 (pět) let před seznamu
zahájením

zadávacího

řízení,

přičemž s uvedením
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významných

služeb

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění

minimální úroveň pro splnění zadavatel 1) identifikace objednatele s uvedením
stanovuje na

telefonního čísla, u které bude možné

1) alespoň 2 (dva) inženýrsko-geologické realizaci významné služby ověřit,
průzkumy

vč.

zajištění

potřebných

povolení

a

všech 2) věcného popisu významné služby,

vyjádření 3) ceny služeb v Kč bez DPH, a

včetně následného měření hladiny 4) doby poskytnutí služeb v členění
podzemní vody

zahájení: měsíc/rok, ukončení: měsíc/rok.
Dodavatel může k prokázání splnění
kritéria kvalifikace podle odstavce a)
použít služby, které poskytl:
a) společně s jinými dodavateli, a to v
rozsahu, v jakém se na plnění zakázky
podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v
jakém se na plnění služby podílel.
Dodavatel

seznam techniků nebo technických útvarů,
které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to včetně osvědčení o jejich
vzdělání.

ve

jmenovitý

své

nabídce

seznam

předloží

techniků

nebo

technických útvarů, které se budou
podílet na plnění této veřejné zakázky, a
to formou dodavatelem vyplněné tabulky
s názvem „Seznam techniků“ s uvedením
a) členů

týmu

včetně

uvedení

Vedoucí týmu

pozice člena týmu a splnění

a) autorizace ve smyslu autorizačního zákona v

požadavků

oboru geotechnika (autorizovaný inženýr IG00)
b) praxe v oboru geotechnika v délce min. 10
(deset) let;

se

k

jednotlivým osobám
b) dokladů, z nichž bude vyplývat
splnění požadavků zadavatele na

b) c) prokazatelná zkušenost s realizací alespoň 2
(dvou) zakázek na kterých působil ve funkci
vedoucího

vztahujících

týmu,

jejímž

předmětem

byla

realizace inženýrsko-geologického průzkumu

odbornou

způsobilost

osob

(příslušná osvědčení, oprávnění).
c) profesní

životopis

k doložení

profesní zkušenosti
d) uvedení vztahu příslušné osoby k
dodavateli (pracovní poměr či

Zástupce vedoucího týmu
a)

autorizace ve smyslu autorizačního zákona v
oboru

geotechnika

(autorizovaný

inženýr

IG00, nebo technik TG00 )
b)

praxe v oboru geotechnika v délce min. 5 (pět)
let;

obdobný, jiná osoba prokazující
kvalifikaci,

zaměstnanec

osoby prokazující kvalifikaci)
e) čestné prohlášení člena týmu o
tom, že se na plnění veřejné
zakázky bude osobně podílet.
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jiné

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se
stanoví,

že

příslušná

prostřednictvím

osoba

dodavatel

jejímž

prokazuje

odbornou způsobilost, může být současně
jedním z klíčových expertů/specialistů v
profesní kategorii, která odpovídá jím
zabezpečované

odborné

způsobilosti.

Zadavatel současně nepřipouští možnost
prokázání

splnění

kvalifikace

stanovených pro více profesních kategorií
klíčových

expertů/specialistů

stejnou

fyzickou osobou.

6. Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů
6.1.

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním
orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí
být podepsána takovou příslušnou osobou.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady
předloženými v prostých kopiích. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího
řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Dodavatelé mohou požadované doklady nahradit předložením čestného prohlášení dle §
86 ZZVZ a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ.
Dodavatelé mohou pro účely prokázání splnění základní způsobilosti prostřednictvím
předložení čestného prohlášení využít vzor uvedený v příloze č. 4 této zadávací
dokumentace.
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření
smlouvy) je povinen zadavateli postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel již
nemá k dispozici.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu
České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu,
ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad musí být předložen spolu s jeho
překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
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č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, lze
předkládat rovněž v latinském jazyce.
6.2.

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné
obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6.3.

Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ust. § 81 ZZVZ
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové
nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení
pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa
sociálního zabezpečení.
6.4.

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ, prokázat
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli podle
ust. § 83 odst. 1 ZZVZ předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ
jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 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. Má se za to, že tento požadavek je
splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá
doklady podle ust. § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové
osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude
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vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce, je
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s dodavatelem jakožto
vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze
s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za
předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci
požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout
součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na
jeho straně.
6.5.

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklad:
a)

Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a
toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních
dodavatelů.

Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku společně a nerozdílně.
6.6.

Prokázání kvalifikace poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady prokazující základní
způsobilost jeho poddodavatelů podle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle ust. §
77 ZZVZ, jsou-li ke dni podání nabídky známi.
Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění
zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže
důvody jeho nezpůsobilosti podle ust. § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí
dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené
přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací
řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.
Zadavatel upozorňuje, že nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o
výběru Zhotovitele je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje
poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci veřejné zakázky.
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6.7.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle ust. § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje
v souladu s ust. § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle ust. § 77
ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle ust. § 74
ZZVZ.
Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce.
6.8.

Předložení certifikátu

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných
dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
6.9.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným nebo dovoleným způsobem
a v požadovaném rozsahu v souladu se ZZVZ a s touto zadávací dokumentací, může být
zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
7.

Obchodní a platební podmínky
7.1.

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky.
Obchodní podmínky stanovené pro zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře
závazného návrhu smlouvy. Závazný text smlouvy je přílohou této zadávací
dokumentace jako příloha č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen
podat návrh smlouvy dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, přičemž není
oprávněn činit jiné změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které
jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele.

7.2.

Dodavatel je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany
na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení
dodavatele dostatečně určité. V případě nabídky podávané společně několika
dodavateli (jako jedním účastníkem) jsou dodavatelé oprávněni upravit právní
zkratky označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky „zhotovitel“
zkratkou „zhotovitelé“), a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet
stejnopisů smlouvy.
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8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
8.1.

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena
nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění:
cena bez DPH

………………… Kč

DPH

………………… Kč

cena celkem včetně DPH
8.2.

…………………. Kč

Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená účastníkem za celý předmět plnění
veřejné zakázky, ktera zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související
náklady spojené s realizací předmětu plnění.

8.3.

Účastník zapíše nabídkovou cenu do krycího listu nabídky a do návrhu smlouvy o
dílo. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny uvedenou
v krycím listu nabídky a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v návrhu smlouvy o
dílu, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v návrhu smlouvy
o dílo a cena zapsaná v návrhu smlouvy o dílo bude také rozhodná pro uzavření
smlouvy o dílu s vybraným dodavatelem.

8.4.

Nabídková cena je stanovena jako maximálně přípustná. Nabídková cena a jednotkové
ceny, které jsou použity pro výpočet nabídkové ceny musí zahrnovat veškeré náklady
účastníka na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací
dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokončením celého předmětu plnění v kvalitě a v technických parametrech tak jak jsou
specifikovány touto zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně
inflačních a kurzových) během realizace předmětu plnění, a zahrnuje též veškeré
související náklady, jako jsou: náklady na dopravu, předání, vyhotovení požadovaných
dokladů, provedení požadovaných zkoušek, provozní náklady účastníka, pojištění,
daně, cla, bankovní záruky, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu
plnění v zadávací dokumentaci stanovené.

8.5.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude
v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
8.6.

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z přílohy
č. 2 této zadávací dokumentace.
9. Hodnocení
9.1. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 ZZVZ. Ekonomická
výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a
kvality, kdy zadavatel stanovuje tato dílčí kritéria hodnocení:
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A.

Kritéria hodnocení

Váha

Nabídková cena

90 %

Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na

B.

plnění zakázky

10 %

V rámci dílčího kritéria A. Nabídková cena bude zadavatel hodnotit celkovou výši
nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v souladu s touto
zadávací dokumentací. Za výhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.
a) Nabídková cena ……………………………………………….. váha 90 %
V rámci dílčího kritéria B. Kritéria kvality bude zadavatel hodnotit úroveň nabízeného
plnění, a to v rámci jednotlivých okruhů předmětu plnění z následujících hledisek:
b) Kvalifikace a zkušenosti a organizace osob, které se budou přímo podílet na plnění
zakázky …………………………………………..………………….váha 10 %
tvořená těmito dílčími podkritérii
i. Kvalifikace a zkušenosti vedoucího týmu násobící koeficient: 0,70
hodnocen bude počet bodů dosažených dle dále uvedených možností
délka praxe v oboru geotechnika:
10 let = 0 bodů / od 11 do 15 let = 5 bodů / více než 15 let = 10 bodů
počet realizací inženýrsko-geologického průzkumu v pozici vedoucího týmu:
dvě realizace = 0 bodů / 3 až 4 realizace = 3 body / 5 až 6 realizací = 6 bodů/ více než 6 realizací
= 9 bodů
ii. Kvalifikace a zkušenosti zástupce vedoucího týmu

násobící koeficient: 0,30

hodnocen bude počet bodů dosažených dle uvedených možností
délka praxe v oboru geotechnika:
5 let = 0 bodů / od 6 let do 10 let = 5 bodů / více než 10 let = 10 bodů
Výše uvedená délka praxe bude vždy uváděna matematicky zaokrouhlená na celé roky
(např. 5,5 roku = 6 let, 5,3 roku = 5 let atd.).
9.2.

Dodavatel za účelem hodnocení kritérií a) až b) v nabídce předloží vyplněnou

tabulku hodnocení – viz příloha zadávacích podmínek, jejíž přílohou budou strukturované
profesní životopisy hodnocených osob. Strukturovaný profesní životopis bude obsahovat:
a. jméno a příjmení osoby;
b. délku zadavatelem požadované (hodnocené) praxe (odborné kvalifikace) v členění
od – do (ve formátu měsíc / rok zahájení a ukončení praxe);
c. věcný popis zadavatelem požadované (hodnocené) praxe.
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9.3.

Metoda hodnocení

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou. Při
hodnocení nabídek stanovil zadavatel dílčí kritéria hodnocení. Pro hodnocení nabídek
použije hodnotící komise bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Číselné hodnoty jednotlivých podkritérií budou vynásobeny uvedeným násobícím
koeficientem a součet takových hodnot bude předmětem hodnocení v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem poměru
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Komise použije tento výpočtový vzorec
Počet bodů kritéria = Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky x 100
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Komise použije tento výpočtový vzorec
Počet bodů kritéria = Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky x 100
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich
důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle
bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
hodnoty.
Celkové hodnocení: bodová hodnocení dílčích kritérií budou vynásobena vahou daného
kritéria dle výpočtového vzorce.
Počet bodů kritéria A* váha kritéria A v %
Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek budou sečteny a nejúspěšnější bude ta
nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.
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V případě rovnosti bodů bude pořadí takových nabídek stanoveno podle toho, která nabídka
získala více bodů v rámci dílčího kritéria hodnocení nabídková cena.
Nabídka jediného dodavatele nebude hodnocena.
9.4.

Údaje, které účastník nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro účastníka
závazné i z hlediska následného plnění veřejné zakázky.

10. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
10.1. Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě výlučně prostřednictvím
elektronického

nástroje

Tender

arena

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

na

Nabídka

adrese
v elektronické

podobě musí být doručena ve stanovené lhůtě a musí být autentická. Listinné podání
nabídky zadavatel nepřipouští. Pokud nebude zadavateli nabídka doručena ve lhůtě
pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci,
nepovažuje se nabídka za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
10.2. Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty
obsažené v nabídce dodavatele) byla dodavatelem podepsána prostřednictvím
uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
10.3. Dodavatel je oprávněn provádět změny a/nebo doplnění přílohy č. 2 zadávací
dokumentace „Návrh smlouvy o dílo“ pouze v případech, kdy to instrukce
zadavatele výslovně povolují, zejména je povinen doplnit nabídkovou cenu. V
opačném případě může být dodavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
Dodavatel je povinen doložit k návrhu smlouvy o dílo všechny požadované přílohy,
jenž tvoří smlouvu. Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o dílo včetně příloh, jenž
tvoří Smlouvu, je pro účastníka závazný.
10.4. Pro účely podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje zadavatel stanoví následující podmínky.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož
maximálně 100 MB budou tvořit dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně
100

MB

ostatní

dokumenty

nabídky.

Nabídka

musí

být

zpracována

prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, PDF, JPEG nebo GIF.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný
elektronický nástroj eGORDION - Tender arena (dále jen „Tender arena“) který
je dostupný na internetové adrese https://www.tenderarena.cz a splňuje
podmínky dle § 213 ZZVZ, jakož i příslušných ustanovení vyhlášky č. 260/2016
Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
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elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, kde je
rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí)
a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Minimální technické parametry osobního počítače, prostřednictvím kterého bude
dodavatel podávat nabídku v elektronickém nástroji Tender arena, jsou
provozovatelem nástroje stanoveny následovně: frekvence CPU 1 GHz, operační
paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, připojení k síti Internet s minimální rychlostí
připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), nainstalovaný
internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla
Firefox verze 30.0 a vyšší) s modulem Java verze 1.8 a vyšší.
c) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky do této veřejné zakázky
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 provozovatelem elektronického nástroje Tender arena trvá
max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není
zpoplatněno.
d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele.
Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek (podáním nabídky se rozumí nahrání (ukončený upload) kompletní
nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh).
e) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender
arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu
adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender arena. Na doručení
písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj Tender arena adresátovi odeslal na kontaktní emailovou
adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji
Tender arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
f) Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena, jakož i za správnost
kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
10.5. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém nebo slovenském jazyce
(výjimku tvoří odborné názvy a údaje).
10.6. Nabídka bude předložena v následující doporučené struktuře:


krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, nabídkovou cenu v
členění celková nabídková cena bez DPH, DPH, celková nabídková cena vč. DPH



obsah nabídky, včetně seznamu příloh,
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doklady prokazující splnění kvalifikace (v případě prokazování splnění základní
způsobilosti čestným prohlášením lze použít vzor z přílohy č. 4 této zadávací
dokumentace),



návrh smlouvy



ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky,



informace, jaké v případě společné účasti dodavatelů v nabídce bude rozdělení
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky, přičemž zadavatel vyžaduje, aby
odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a
nerozdílně dle ust. § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ,

10.7. Požadavky zadavatele na formální úpravu nabídky mají doporučující charakter.
11. Poddodavatelé
11.1. Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník určil v nabídce
části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a uvedl
identifikační údaje těchto poddodavatelů, pokud mu jsou známi. Účastník předloží
v nabídce

přehledu

poddodavatelů

formou

vyplněné

tabulky

s názvem

„Podzhotovitelské schéma“ kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. V
přehledu poddodavatelů účastník uvede:
o

identifikační údaje poddodavatele, pokud je poddodavatel znám;

o

popis části VZ, která bude daným poddodavatelem zajišťována; % objem
poddodávky zajišťované daným poddodavatelem;

o

v seznamu budou uvedeni též všichni poddodavatelé, jejichž prostřednictvím
účastník prokazoval kvalifikaci.

11.2. V případě, že bude účastník realizovat zakázku pouze vlastními kapacitami (vyjma
poddodávek k prokázání kvalifikace), uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
12. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace
a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat
při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této
zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek
s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
13. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože

tato

zadávací

dokumentace

vymezuje

předmět

veřejné

zakázky

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat
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vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě
dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ.
Účastník je oprávněn po zadavateli podle ustanovení § 98 ZZVZ požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jsou
účastníci zadávacího řízení povinni zaslat písemně formou elektronické komunikace, a to
kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení uvedené v záhlaví této zadávací
dokumentace. V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a
informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje ustanovení § 211
ZZVZ. Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze
elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
a)

elektronický nástroj dle ustanovení § 213 ZZVZ,

b)

datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,

c)

elektronická pošta (e-mail) - kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení
uvedené v záhlaví této zadávací dokumentace,

(dále jen „forma elektronické komunikace“).
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci
elektronického

nástroje

https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha,

přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.
14. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

do 15. 2. 2021, 10:00 hod.

Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha.
Nabídky v elektronické podobě budou doručeny kdykoliv do ukončení lhůty pro
podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídky doručené na jinou než
výše uvedenou adresu elektronického nástroje nebo v jiné než elektronické formě se
podle ustanovení § 28 odst. 2 ZZVZ nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení
se k nim nepřihlíží.
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny
v čl. 10.1 této zadávací dokumentace.
Při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení bude elektronickým
nástrojem Tender arena automaticky použit veřejný klíč k zašifrování nabídky.
15. Otevírání nabídek v elektronické podobě
Otevírání nabídek v elektronické podobě upravuje ust. § 108 a následující ZZVZ.
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Otevírání nabídek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek a je neveřejné.
Zadavatel nebo komise otevírá nabídky v elektronické podobě doručené ve lhůtě pro
podání nabídek postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje, zda nabídka
byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující
nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
16. Objasnění nabídek
Účastníci, jejichž nabídky jsou neúplné, podmíněné, nečitelné, nejasné nebo jinak
nesprávné, mohou být podle okolností vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.
Při posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení, včetně posouzení kvalifikace, je
hodnoticí komise oprávněna po účastníkovi požadovat písemné objasnění předložených
údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, případně doplnění dalších nebo chybějících
údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.
V rámci objasnění nesmí být dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium
hodnocení nabídek.
17. Posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení
Zadavatel stanoví, že podmínky účasti v tomto řízení posoudí hodnoticí komise.
Postup při posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení upravuje ust. § 39 ZZVZ.
Posouzení splnění podmínek účasti zadavatel provede na základě údajů, dokladů,
vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může
ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je
opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet
z výsledků těchto zkoušek.
Předmětem posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení je splnění zadavatelem
stanovených požadavků, zákonných požadavků, posouzení výše nabídkových cen ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky a posouzení nabídky v podrobnostech soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.
Účastník je povinen na základě požadavku hodnoticí komise podle ust. § 113 odst. 1
ZZVZ předložit písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové
ceny. Zadavatel provede posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky, přičemž zohlední i vzájemný poměr nabídkových cen
(případný vliv konkurenčního prostředí na výši nabídkových cen). Tím není vyloučeno
posouzení nabídkové ceny jako mimořádně nízké i v jiných případech.
18. Podmínky pro uzavření smlouvy
18.1. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a)
ZZVZ předložit:
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a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Zadavatel bude
před

uzavřením

elektronickou

smlouvy

cestou

od

předložil

vybraného

dodavatele

elektronické

požadovat,

aby

dokladů

nebo

originály

autorizovanou konverzí vzniklé elektronické verze původně papírových
originálů dokladů, které budou prokazovat splnění kvalifikace, pokud je již
zadavatel nemá k dispozici.
18.2. Zadavatel u vybraného dodavatele, bude-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho
skutečných majitelích 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. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli
tímto postupem, vyzve zadavatel vybraného dodavatele
a)

k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo

b)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob, které
jsou jeho skutečným majitelem, k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
i.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

ii. seznam akcionářů,
iii. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
iv. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
18.3. Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky:
18.3.1. Vybraný dodavatel je
dokumenty

povinen

zpracovat

všechny

součásti

a

související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu

realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání
na pracovní úrovni v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce.
19. Výhrady zadavatele
19.1.

Dle ust. § 53 odst. 5 ZZVZ si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhrazuje, že
může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.

19.2.

S ohledem na povahu a smysl zakázky neshledal zadavatel možnost uplatnit
zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání
či inovací ve smyslu ust. § 6 ZZVZ.

19.3.

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.

19.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.
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19.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými
ustanoveními ZZVZ.

19.6.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Účastník zadávacího řízení může podat
pouze jednu nabídku. Předložení variantní nabídky nebo podání více nabídek
jedním účastníkem zadávacího řízení je důvodem vyřazení této nabídky ze
zadávacího řízení a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení pro nesplnění
zadávacích podmínek.

19.7.

Účastník zadávacího řízení, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle
ust. § 107 odst. 4 ZZVZ současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
účastník zadávacího řízení podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými
účastníky zadávacího řízení, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel na základě ust. § 107 odst. 5 ZZVZ takového
účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení vyloučí.

19.8.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka
u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost.

19.9.

Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté
účastníky, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu
ZZVZ.

19.10. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
19.11. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a
Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů
jsou

uvedeny

na

webu

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
19.12. V souladu s ust. § 218 ZZVZ zadavatel neposkytne do ukončení zadávacího řízení
informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu
zadávacího řízení.
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20. Seznam příloh
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Tabulka hodnocení
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 5 – Seznam realizovaných zakázek
Příloha č. 6 – Seznam techniků
Příloha č. 7 – Profesní životopis
Příloha č. 8 – Zadání pro doplňkový IGP

V Praze dne 28. 1. 2021

____________________________
Ing. Ivo Freimann
pověřen řízením INV MHMP
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Příloha č. 1 – Tabulka hodnocení

TABULKA HODNOCENÍ

Dodavatel [název/obchodní firma/jméno a příjmení dodavatele] se sídlem [adresa sídla
dodavatele], IČO [identifikační číslo (IČO) dodavatele] tímto ve vztahu k veřejné zakázce
„stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový
labyrint – levý břeh“ Inženýrsko-geologický průzkum stanovuje následující vlastnosti
plnění veřejné zakázky:

A. Vedoucí týmu
Jméno, příjmení a titul: [jméno a příjmení]
pozn. dodavatel doplní jméno a příjmení
Délka praxe v oboru geotechnika:
10 let (0 b.)

od 11 do 15 let (5 b.)

více než 15 let (10 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z nabízených možností
Počet realizací inženýrsko-geologického průzkumu v pozici vedoucího týmu:
2 zakázky (0
b.)

3 až 4 zakázky (3
b.)

5 až 6
zakázek (6 b.)

více než 6 zakázek
(9 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z nabízených možností

B. Zástupce vedoucího týmu
Jméno, příjmení a titul: [jméno a příjmení]
pozn. dodavatel doplní jméno a příjmení
Délka praxe v oboru geotechnika:
5 let (0 b.)

od 6 do 10 let (5 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z nabízených možností
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více než 10 let (10 b.)

Příloha č. 2
Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky
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Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka zadávaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
„Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,
Název veřejné zakázky:

etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh“; Inženýrsko-geologický
průzkum
Základní identifikační údaje

Zadavatel:
Název:

Hlavní město Praha

Sídlo:

Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO:

00064581

Účastník:
Název:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat
za účastníka:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky (máli ji účastník zřízenou):
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Celková nabídková cena za plnění (v Kč bez DPH):
DPH:
celková nabídková cena vč. DPH:

Účastník splňuje definici malého a střední podniku:
 Ano
 Ne
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Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Zadavatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
Veřejná zakázka:

„Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,
etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh“;
Inženýrsko-geologický průzkum
Č. zakázky: INV/ZP/0017/20
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
dle ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ

[bude

uveden

účastník

zadávajícího

řízení

předkládající čestné prohlášení ve své nabídce
Název:
sídlo:
IČO:]

jakožto níže podepsaný účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavba
č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint –
levý břeh“; Inženýrsko-geologický průzkum“ (dále jen „účastník zadávacího řízení“)
v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ ve vztahu k základní způsobilosti čestně
prohlašuje, že dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:
a) nebyl 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; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická
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osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby,
musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu; tuto podmínku musí splňovat také osoby,
které

mají

v rámci

struktury

dodavatele

práva

spojená

se

zastupováním/rozhodováním/kontrolou dodavatele;
b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

V (bude doplněno) dne __. __. ____

_________________________
Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat
účastníka zadávacího řízení a její podpis
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Příloha č. 5 – Seznam významných služeb

A. alespoň 2 (dva) inženýrsko-geologické průzkumy vč. zajištění všech potřebných povolení
a vyjádření včetně následného měření hladiny podzemní vody
P.
č.

Identifikace
objednatele1:

Věcný popis
významné služby:

Cena služby
v Kč bez DPH:

Doba
poskytnutí
služby:

1.

zahájení:
__/____
ukončení:
__/____

2.

zahájení:
__/____
ukončení:
__/____

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

pozn.: u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a právní forma; u fyzické osoby podnikající
obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení a sídlo
1
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Příloha č. 6 – Seznam techniků nebo technických útvarů

SEZNAM TECHNIKŮ NEBO TECHNICKÝCH ÚTVARŮ

A. Vedoucí týmu
Jméno, příjmení a příp. titul technika:
Činnost, kterou bude při plnění veřejné
zakázky technik provádět:

vedení prací týmu

pozn. dodavatel doplní jméno a příjmení, příp. titul technika

B. Zástupce vedoucího týmu
Jméno, příjmení a příp. titul technika:
Činnost, kterou bude při plnění veřejné
zakázky technik provádět:

vedení prací týmu (zástupce )

pozn. dodavatel doplní jméno a příjmení, příp. titul technika

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že výše uvedení členové realizačního týmu se budou
fakticky přímo podílet na realizaci zakázky. Dodavatel je si vědom, že členy realizačního
týmu je možné po dobu realizace zakázky nahradit pouze s předchozím písemným
souhlasem zadavatele, a to pouze takovou osobou, která splňuje minimální požadavky
stanovené

pro

jednotlivé

členy
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realizačního

týmu.

Příloha č. 7 – Profesní životopis

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

A. [bude doplněna funkce]
Jméno, příjmení a příp. titul:

[jméno a příjmení osoby]

Délka praxe:

délka praxe (odborné kvalifikace) v členění od – do (ve
formátu měsíc/rok zahájení a ukončení praxe)

Věcný popis praxe:

od [MM/RRRR] – do [MM/RRRR]
[popis věcné náplně praxe]
od [MM/RRRR] – do [MM/RRRR]
[popis věcné náplně praxe]
od MM/RRRR – do MM/RRRR
[popis věcné náplně praxe]
od [MM/RRRR] – do [MM/RRRR]
[popis věcné náplně praxe]
od [MM/RRRR] – do [MM/RRRR]
[popis věcné náplně praxe]

pozn. jedná se o navržený vzor způsobu tvorby a předložení profesního životopisu, je třeba zohlednit –
uvést praxi / stavby tak, aby bylo možné ověřit dodavatelem uváděné údaje v nabídce
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Příloha č. 8 – Zadání pro doplňkový IGP

viz samostatný soubor
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