Výzva k podání nabídky
a textová část zadávací dokumentace

Stavební úpravy a infocentrum v objektu č. p. 1

Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
v zadávací dokumentaci „zákon“).

Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky.
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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy a infocentrum v objektu č. p. 1

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Režim veřejné zakázky:

podlimitní režim

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

(dále „veřejná zakázka“)
Název zadavatele:

Město Písek

Sídlo zadavatele:

Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

IČO zadavatele:

00249998

Právní forma zadavatele:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Adresa profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPisek

2.

INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

6. 10. 2021, 10:00 hodin

Místo podání nabídek:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPisek

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kouřimský

E-mail:

verejne.zakazky@mupisek.cz

Tel.:

+420 382 330 243

4.

JINÉ OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA VYPRACOVÁNÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název/jméno:

MILOTA Kladno, spol. s r.o.

Sídlo:

Huťská 1557, 272 01 Kladno

IČO:

47550961

Část zadávací dokumentace:

projektová dokumentace – průvodní a souhrnná
technická zpráva (části dokumentace A, B), situace (C)
a část architektonicko – stavební (D1.01); soupisy
stavebních prací, dodávek a služeb
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Název/jméno:

ZTIIS s.r.o.

Sídlo:

Na rozhledu 1699/15, Braník, 147 00 Praha 4

IČO:

43871224

Část zadávací dokumentace:

zdravotně technické instalace

Název/jméno:

Ing. Václav Voborník

Sídlo:

Na Svahu 1092, 293 06 Kosmonosy

IČO:

48944726

Část zadávací dokumentace:

vzduchotechnika a chlazení, ústřední vytápění

Název/jméno:

MPE s.r.o.

Sídlo:

Palackého sady 68, Vnitřní Město, 397 01 Písek

IČO:

07401515

Část zadávací dokumentace:

silnoproud, slaboproud, EPS

Název/jméno:

STATIKA s.r.o.

Sídlo:

Rochovská 765/20, 198 00 Praha 9

IČO:

25636421

Část zadávací dokumentace:

statika

Název/jméno:

NEHOŘÍ s.r.o.

Sídlo:

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

IČO:

09523154

Část zadávací dokumentace:

požárně bezpečnostní řešení

Identifikace výše uvedených osob současně představuje dílčí splnění povinnosti zadavatele
stanovené v § 36 odst. 4 zákona.
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5.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a celková renovace vnitřních prostor
objektu č. p. 1 na Velkém náměstí v Písku. Vnitřní stavební úpravy stávající budovy spočívají
ve změnách dispozic tak, aby bylo zlepšeno jejich užívání.
Nosné konstrukce (vodorovné i svislé) budou převážně ponechány, větší zásah je
předpokládán pouze ve stropu 3.NP, kde je navrženo nové schodiště s dojezdem výtahu a
výměna stropu ve středním traktu. Nepůvodní podhledy budou nahrazeny celistvými
sádrokartonovými podhledy se zapuštěnými světly. Umakartové příčky budou zčásti
odstraněny a zčásti překryty sádrokartonovými deskami. Omítky budou opraveny, v suterénu
odstraněny. Kamenná dlažba bude opravena, ostatní nášlapné vrstvy (PVC, koberec,
keramická dlažba) budou odstraněny a položeny nové včetně podkladních vrstev. Kompletně
budou demontovány všechny vnitřní dveře a osazeny nové včetně zárubní. Okna ve dvorní
fasádě budou ponechána s výjimkou dvou, která je nutné vyměnit kvůli PBŘ. Nepůvodní
okna v uliční fasádě (do náměstí) budou nahrazena novými historizujícími kastlovými.
Stávající dřevěné schodiště na půdu bude demontováno, přilehlý světlík rovněž. Strop
doplněn. Ve střední části objektu bude osazeno nové ocelové schodiště a osobní výtah.
V rámci technického zařízení budovy budou řešeny – vodovodní a kanalizační sítě,
vzduchotechnika, vytápění, slaboproudá (včetně EPS) a silnoproudá elektroinstalace.
Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací a soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb.
5.1.1.

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž
dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové
dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
včetně dodávek, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací,
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen
projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na
výstavbu.

5.1.2.

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96, odst. 1
zákona na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPisek

5.2. MÍSTO PLNĚNÍ
5.2.1.

město Písek (kód ZÚJ 549240), Velké náměstí 1/24

5.3. DOBA PLNĚNÍ
5.3.1.

Zahájení plnění:

ke dni předání staveniště (tj. do 14 dnů ode dne nabytí
účinnosti smlouvy o dílo)

Termín dokončení: do 12 měsíců ode dne zahájení plnění
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Předpoklad uzavření smlouvy: listopad / prosinec 2021 (jedná se o předpokládaný
termín, který může být posunut z objektivních důvodů, které vyplývají zejména z
procesního průběhu zadávacího řízení)

6.

KLASIFIKACE
HODNOTA

DLE

CPV

A

PŘEDPOKLÁDANÁ

6.1. CPV
6.1.1.

CPV kódy:
Hlavní CPV: 45000000-7 Stavební práce
Další CPV: 45454100-5 Rekonstrukce budov

6.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA A MAXIMÁLNÍ VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY
6.2.1.

Předpokládaná hodnota činí 23 394 550,38 Kč bez DPH.

6.2.2.

Zadavatel současně stanovuje maximálně přípustnou výši nabídkové ceny pro
veřejnou zakázku, která činí 24 790 000 Kč bez DPH. Nabídka, která bude
obsahovat vyšší nabídkovou cenu, než je stanovený limit, nesplní zadávací
podmínky.

7.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

7.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
7.1.1.

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.1.2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Jeli členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
§ 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
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b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
7.1.3.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky
závodu.

7.1.4.

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. d) zákona,
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k §
74odst. 1 písm. e) zákona.

7.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
7.2.1.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel ve vztahu
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

7.2.2.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením dokladu osvědčujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují.
Zadavatel požaduje, aby účastník předložil živnostenské oprávnění, licenci či jiné
oprávnění k podnikání pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto
zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto
oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména:
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

7.3. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
7.3.1.

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona.

7.4. TECHNICKÁ KVALIFIKACE
7.4.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79
odst. 2 písm. a) a c) a d) zákona.
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7.4.2.

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Požadovaná minimální úroveň:
3 (tři) realizace stavebních prací, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo
výstavba budovy, když
- finanční objem rekonstrukce či výstavby dosáhl minimální výše 11 000 000 Kč
bez DPH u každé z těchto stavebních prací
a zároveň
- předmětem plnění alespoň 2 (dvou) z těchto stavebních prací byla rekonstrukce
nebo výstavba budovy, která je stavbou občanského vybavení nebo
administrativní budovy
Stavbou občanského vybavení se pro účely prokázání kvalifikace v tomto
zadávacím řízení rozumí dle definice § 6 vyhl. č. 398/2009 Sb.:
stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a
odsouzené; stavba pro sdělovací prostředky; stavba pro obchod a služby; stavba
pro ochranu obyvatelstva; stavba pro sport; školy, předškolní a školská zařízení;
stavba pro kulturu a duchovní osvětu; stavba pro zdravotnictví a sociální služby;
budova pro veřejnou dopravu; stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s
celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob
Administrativní budovou se rozumí stavební objekt obsahující nejméně z 50 %
své užitkové plochy kanceláře.
Způsob prokázání:
Účastník předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení dle výše uvedené specifikace včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto
stavebních prací. Součástí seznamu stavebních prací musí být popis a cena díla, ze
kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele, dále
doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele pro ověření referencí.
Účastník může využít vzor seznamu stavebních prací (příloha č. 6 této ZD).
Doba podle bodu 7.4.2. této ZD se považuje za splněnou, pokud byly stavební
práce uvedené v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončeny.
Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a)
použít stavební práce, 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 dodávky, služby nebo
stavební práce podílel.

7.4.3.

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona prokáže
dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se
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budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu
kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli včetně osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám
nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou
dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejím vedoucím
pracovníkům.
Požadovaná minimální úroveň:
Funkce stavbyvedoucí - 1 osoba
(tato osoba ve funkci stavbyvedoucího bude výslovně uvedena ve smlouvě o dílo
- čl. 13.7. smlouvy - a bude povinna se podílet na plnění veřejné zakázky dle své
funkce)
Osoba ve funkci stavbyvedoucího musí splňovat následující minimální požadavky
na vzdělání a odbornou kvalifikaci:
-

autorizace pro obor Pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo technik nebo
stavitel) nebo pro obor Technika prostředí staveb (autorizovaný inženýr
nebo technik)

-

zkušenost s řízením stavby v posledních 10 letech na uvedené pozici
stavbyvedoucí nebo obdobné pozici (tj. odborné vedení provádění
stavby) minimálně 1 stavby, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo
výstavba budovy, když finanční objem rekonstrukce či výstavby dosáhl
minimální výše 11 000 000 Kč bez DPH

Způsob prokázání:
i) seznam techniků, kde bude osoba uvedena
ii) doklad o požadované autorizaci (pozemní stavby nebo technika prostředí staveb)
iii) strukturovaný profesní životopis osvědčující zkušenost na pozici stavbyvedoucí
nebo obdobné pozici (tj. odborné vedení provádění stavby) alespoň 1 stavby
v posledních 10 letech, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba
budovy, když finanční objem rekonstrukce či výstavby dosáhl minimální výše
11 000 000 Kč bez DPH.
Účastník může využít vzor seznamu techniků (příloha č. 8 této ZD) a
strukturovaného životopisu (příloha č. 9 této ZD).
7.5. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE
7.5.1.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 zákona.

7.5.2.

Zadavatel si vždy vyžádá od vybraného dodavatele originály (elektronicky
podepsané dokumenty oprávněnými osobami, které dokumenty vydaly) nebo
úředně ověřené kopie (autorizované konverze z listinné do elektronické podoby
dokumentů) dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v průběhu
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zadávacího řízení. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3
zákona musí probíhat elektronicky.
7.5.3.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

7.5.4.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

7.6. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY
7.6.1.

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatele)
je dodavatel povinen doložit doklady dle § 83 zákona.

7.7. KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ ÚČASTI DODAVATELŮ
7.7.1.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní
způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 zákona
každý dodavatel samostatně.

8.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1.1.

Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné
zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí
jsou uvedené podmínky. Účastník vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny
k vyplnění (v návrhu smlouvy označeno jako:[doplní účastník]), a tutéž smlouvu
použije jako součást nabídky.

8.1.2.

Účastník není oprávněn obsah smlouvy pozměnit mimo místa určená k vyplnění.

8.1.3.

Skutečně realizované stavební práce, služby a dodávky budou zhotovitelem
vyúčtovány objednateli, a to vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce.

8.1.4.

Součástí nabídky bude příloha smlouvy o dílo č. 1:
-

oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

9.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1.1.

Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací
dokumentace, oceněním soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež budou
součástí nabídky.

9.1.2.

Účastník je povinen dodržet strukturu soupisů stavebních prací, dodávek a služeb
a není oprávněn do těchto soupisů zasahovat jinde, než v místech k tomu určených,
zejména není oprávněn přidávat a odebírat žádné položky.

9.1.3.

Účastník je povinen ocenit veškeré položky soupisů prací jednotkovými cenami i
celkovými cenami. Za správný výpočet celkové ceny položky součinem množství
jednotek a jednotkové ceny odpovídá účastník, rovněž tak odpovídá za správnost
součtu celkové nabídkové ceny.
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9.1.4.

Pokud účastník zjistí rozpor či nejasnost v soupisech stavebních prací, dodávek a
služeb, vyžádá si vysvětlení zadávací dokumentace.

9.1.5.

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách bez
DPH.

9.1.6.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

9.1.7.

V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a v návrhu
smlouvy o dílo se k ceně uvedené v krycím listu nabídky nepřihlíží. Cena uvedená
v návrhu smlouvy o dílo musí korespondovat s cenou uvedenou v oceněných
soupisech stavebních prací, dodávek a služeb (k zaokrouhlení haléřů se nepřihlíží).

9.1.8.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

9.1.9.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nutné k řádnému a
včasnému provedení předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy o dílo, rovněž obsahuje i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce
platnosti smlouvy o dílo.

9.1.10. Pokud účastník míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout
do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových
rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové
ceny) není přípustná.

10.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

10.1.1. Zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 114 zákona, že nabídky budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
10.1.2. V rámci základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky se bude
hodnotit dle následující tabulky:
Č. dílčího
kritéria

1.

Popis kritéria

Nabídková cena v Kč bez DPH

Váha v %

100

10.1.3. Způsob hodnocení jednotlivých dílčích kritérií:
Nabídková cena v Kč bez DPH
Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, tj. za celý předmět veřejné
zakázky, a to tak, že jednotlivé nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny
po nejvyšší, přičemž nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
10.1.4. V případě shody nejnižší nabídkové ceny dvou či více nabídek, které vyhověly
posouzení, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti notáře a účastníků zadávacího
řízení, jejichž nabídky budou obsahovat shodné nabídkové ceny.
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11.

JISTOTA

11.1.1. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 41 zákona, aby účastníci k zajištění
plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytli jistotu ve výši
uvedené níže, a to jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 zákona: složení
peněžní částky na účet zadavatele č.: 6015-127271/0100 vedený u Komerční
banky, a.s., variabilní symbol: IČO dodavatele (dále jen „peněžní jistota“) nebo
formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou pojištění záruky ve
prospěch zadavatele.
11.1.2. Účastník prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za
podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek vyplatit
zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění
záruky.
11.1.3. Originál záruční listiny v případě bankovní záruky nebo písemné prohlášení
pojistitele v případě pojištění záruky nebo sdělení údajů o provedené platbě
zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, musí být součástí nabídky.
11.1.4. V případě bankovní záruky musí být součástí nabídky originální soubor
poskytnutý bankou, včetně elektronických podpisů. Prostý sken bankovní
záruky nelze považovat za originál.
11.1.5. V případě, že účastník poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce
prohlášení účastníka, ve kterém účastník uvede platební symboly pro vrácení
peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, variabilní
symbol. Pokud tak neučiní, bere na vědomí, že zadavatel (poté, co pominou
podmínky pro držení jistoty) odešle jistotu zpět na bankovní účet, ze kterého peníze
přišly. V případě složení jistoty v hotovosti odešle tyto prostředky prostřednictvím
poštovní poukázky.
11.1.6. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník
zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty
podle § 40 zákona.
11.1.7. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných
peněžním ústavem, 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.
11.1.8. Zadavatel stanovuje, dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona, povinnost účastníka
poskytnout jistotu ve výši 250 000 Kč.
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12.

ZADÁVACÍ LHŮTA

12.1.1. Zadávací lhůta trvá 4 měsíce. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty
je konec lhůty pro podání nabídek.

13.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

13.1. SEZNAM PODDODAVATELŮ
13.1.1. Účastník je povinen v nabídce předložit, v souladu s ustanovením § 105 odst. 1
písm. b) zákona, seznam poddodavatelů pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení
známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů,
uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna
prostřednictvím poddodavatele).
13.1.2. Účastník může využít vzor seznamu poddodavatelů (příloha č. 7 této ZD).
13.2. POJIŠTĚNÍ
13.2.1. Zadavatel, požaduje, aby vybraný dodavatel předložil před uzavřením smlouvy o
dílo písemný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v
souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž účastník je povinen mít toto pojištění
uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy o dílo. Výše pojistné částky je
stanovena ve smlouvě o dílo v bodu 21.5. Vybraný dodavatel předloží originál či
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy/certifikátu zhotovitele, resp. akceptovaný
návrh na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny.
13.2.2. Ve smyslu § 104 písm. a) zákona předloží vybraný dodavatel doklad o pojištění
před uzavřením smlouvy o dílo, a to na základě výzvy dle § 122 odst. 3 písm. b)
zákona. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí
součinnosti k podpisu smlouvy.
13.3. BANKOVNÍ ZÁRUKA
13.3.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po
dobu realizace zhotovitel (vybraný dodavatel) předá objednateli (zadavateli) před
uzavřením smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla, platnou po
celou dobu plnění předmětu smlouvy o dílo, ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku nebo složí finanční prostředky na účet zadavatele ve výši
dle ustanovení bodu 9.18. smlouvy, která je přílohou této zadávací dokumentace,
platnou po celou dobu plnění předmětu smlouvy o dílo.
13.3.2. Ve smyslu § 104 písm. a) zákona předloží vybraný dodavatel bankovní záruku k
zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu
realizace nebo složí odpovídající finanční prostředky na účet zadavatele před
uzavřením smlouvy o dílo, a to na základě výzvy dle § 122 odst. 3 písm. b)
zákona. Nepředložení bankovní záruky, event. nesložení finanční jistoty v
odpovídající výši, bude považováno za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy.
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13.3.3. Výše uvedenou povinnost může budoucí zhotovitel splnit místo předložení bankovní
záruky taktéž složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet zadavatele 6015127271/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: IČO dodavatele.
Práva a povinnosti obou stran zůstanou stejná jako v případě bankovní záruky.

14.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

14.1. OBECNÉ POŽADAVKY
14.1.1. Účastníci jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
14.1.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V souladu s ust. § 45 odst. 3 zákona se
doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce předkládají
bez překladu.
14.1.3. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
14.1.4. Nabídka bude předložena písemně, v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje.
14.1.5. Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně
kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena
v krycím listu nabídky. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby účastníka mohou být
zadavatelem doručovány dokumenty a písemnosti v zadávacím řízení. Zpráva se
považuje za doručenou okamžikem přijetí zprávy poštovním serverem příjemce
zprávy.
14.1.6. Místem
pro
podání
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPisek

nabídek

je:

14.1.7. Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
14.1.8. Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 200 MB, z čehož
maximálně 100 MB celková velikost souborů vkládaných v rámci Příloh a maximálně
100 MB celková velikost souborů vkládaných v rámci Dokladů k prokázání
kvalifikace.
14.1.9. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovaných formátů
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Ecxel), Open Office, PDF, JPEG, GIF nebo
PNG; tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP,
RAR či 7Z, přičemž takovýto komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem.
14.1.10. 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.
14.1.11. Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem
s nainstalovaným internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální
technické požadavky na osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový
prohlížeč jsou blíže uvedeny v návodu na použití elektronického nástroje – odkaz
„Nápověda“ v prostředí elektronického nástroje.)
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14.1.12. Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové
stránce www.tenderarena.cz popř. www.fen.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.
14.1.13. Zadavatel nenese odpovědnost za technické
Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato
nabídek (podáním nabídky se rozumí finální
nahrání veškerých příloh!).

podmínky na straně dodavatele.
zejména rychlost jejich připojení
byla podána ve lhůtě pro podání
odeslání nabídky do nástroje po

14.1.14. Veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveřejněn na profilu zadavatele a bude
automaticky použit při podávání nabídky ze strany dodavatele (není tedy nezbytné
jej stahovat a znovu vkládat do el. nástroje při podání nabídky).
14.1.15. Za čas podání nabídky odpovídá účastník.
14.1.16. Nabídky, které budou podány po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují
za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.
14.2. STRUKTURA NABÍDKY
14.2.1. Zadavatel doporučuje strukturovat nabídku následujícím způsobem:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

15.

Krycí list nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Příp. plná moc k zastupování dodavatele
Doplněný návrh smlouvy o dílo včetně přílohy (oceněné soupisy stavebních
prací, dodávek a služeb)
Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna
poddodavatelsky
Doklad o poskytnutí jistoty
Případné další dokumenty předpokládané touto zadávací dokumentací.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

15.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 10. 2021 v 10:00 hodin.
15.1.2. Otevírání nabídek s ohledem na elektronické podání nabídek proběhne neveřejně
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

16.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

16.1.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v termínu 22. 9. 2021.
16.1.2. Sraz účastníků prohlídky je v 10:00 hodin na místě stavby, před objektem na
adrese Velké náměstí 1/24, 397 01 Písek. (49.3080706N, 14.1477831E)
16.1.3. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci jednoho účastníka.
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16.1.4. Prohlídka místa slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem
plnění a jeho technickými a provozními parametry. Pokud z prohlídky místa plnění
vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu
zadávací dokumentace, je dodavatel povinen požádat o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu pokynů dle bodu 17 ZD.

17.

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE

17.1.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o vysvětlení
zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu, dle § 98 a 99, ve spojení s § 54
zákona.
17.1.2. Žádost účastníka o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena
elektronicky v písemné podobě, zejména prostřednictvím elektronického nástroje, v
případě
žádosti
e-mailem
pak
na
adresu
kontaktní
osoby:
verejne.zakazky@mupisek.cz.
17.1.3. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že případná vysvětlení, změny či doplnění
zadávacích podmínek budou uveřejňovány na profilu zadavatele; zadavatel
doporučuje dodavatelům, aby profil zadavatele ve svém vlastním zájmu sledovali.

18.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

18.1.1. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámení o výběru dodavatele a případné oznámení o
vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit, v souladu s ustanovením § 53 odst.
5 zákona, jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění. Tato výhrada však nebrání zadavateli v odeslání příslušného oznámení
přímo dotčenému účastníkovi / účastníkům bez jeho uveřejnění na profilu
zadavatele.
18.1.2. V případě, že by zadávací dokumentace, včetně všech příloh, obsahovala
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného
standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení, minimálně stejného standardu (tj. rovnocenných
řešení).
18.1.3. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení musí být v
souladu s § 211 zákona vedena zásadně pouze písemnou formou, a to elektronicky.
Veškeré písemnosti v průběhu zadávacího řízení budou odesílány prostřednictvím
účtů zadavatele a dodavatele v elektronickém nástroji Tender arena nebo
prostřednictvím
elektronické
pošty
(e-mail
zadavatele:
verejne.zakazky@mupisek.cz) příp. prostřednictvím jejich datových schránek.
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18.1.4. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na základě písemné výzvy dle § 122 odst.
3 zákona předložit originály (elektronicky podepsané dokumenty oprávněnými
osobami, které dokumenty vydaly) nebo úředně ověřené kopie (autorizované
konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů) dokladů o jeho kvalifikaci,
pokud již nebyly předloženy v průběhu zadávacího řízení.
18.1.5. Smlouva bude uzavřena v písemné formě, text bude tvořen souborem
elektronických dat, který smluvní strany podepíší elektronickými podpisy.
18.1.6. Zadavatel posoudil, v souladu s § 6 odst. 4 zákona, dodržení zásad sociálně a
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona. Podrobné
požadavky, týkající se zejm. dodržování pracovněprávních předpisů, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, nakládání s odpady a ochrany životního prostředí,
obsahuje závazný textu návrhu smlouvy o dílo a projektová dokumentace.
18.1.7. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání veřejné zakázky.
18.1.8. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u
třetích osob.
18.1.9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně.
18.1.10. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o
jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
(dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona
(dále jen „evidence skutečných majitelů“).
Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle
§ 122 odstavce 3 zákona vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence
obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,
a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo
podle § 122 odstavce 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z
evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných
majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,
b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odstavce 3 nebo 5
zákona, nebo
c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám
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18.1.11. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, kteří jsou akciovou společností
nebo mají právní formu obdobnou akciové společnosti na nutnost mít vydány
výlučně zaknihované akcie. Zadavatel ověří dle § 48 odst. 9 zákona u vybraného
dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona (tj. nevydání
výlučně zaknihovaných akcií) na základě informací vedených v obchodním rejstříku.
Tato ustanovení se nepoužijí pouze pro takového účastníka, jehož akcie v
souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu,
obce nebo kraje.
18.1.12. Účastník musí splňovat podmínky ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „ZSZ“), tj. že u účastníka, který je
obchodní společností, jakož i u poddodavatelů, kteří jsou obchodními společnostmi,
jejichž prostřednictvím účastník v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, platí, že v
žádném z nich veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím
ovládaná osoba, nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v
obchodní společnosti.
18.1.13. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Toto spolupůsobení se vztahuje i na příp. poddodavatele.

19.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
Příloha č. 4 – Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace - vzor
Příloha č. 6 – Seznam stavebních prací – vzor
Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů – vzor
Příloha č. 8 – Seznam techniků – vzor
Příloha č. 9 – Strukturovaný životopis – vzor
Příloha č. 10 – Stavební povolení

Písek 15. 9. 2021

Mgr. Eva Vanžurová
starostka
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