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Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon“)

veřejné zakázky

"Rekonstrukce kotelny DD Rokytnice nad Jizerou"

vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona.

Veřejná zakázka je zadávaná prostřednictvím elektronického nástroje dle
§ 211 odst. 3 zákona

Zadavatel:
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 00085782
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1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo
IČO
Telefon
Profil zadavatele
Kontaktní osoba

:
:
:
:
:

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
000 85 782
+420 481 553 311
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Jméno
Funkce
E-mail
Telefon

:
:
:
:

Bc. Svatava Kučerová
ekonomka DD Rokytnice nad Jizerou
ekonom@ddrokytnice.cz

+420 481 553 315, 728 013 618

2. Komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude dle § 211 odst. 3 zákona probíhat
elektronickými prostředky a to přednostně prostřednictvím nástroje Tender arena
(www.tenderarena.cz). Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v článku
20 této Výzvy.

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
3.1 Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Dle ustanovení § 26 a § 53 zákona se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem
„Rekonstrukce kotelny DD Rokytnice nad Jizerou".
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Dodávky

CPV veřejné zakázky
kód CPV: 44621220-7 Kotle k ústřednímu vytápění
kód CPV: 45232141-0 Vytápění
Předmět plnění této veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování plynové kotelny III. kategorie ve stávajících
prostorách kotelny. Nová plynová kotelna III. kategorie bude osazena kaskádou čtyř plynových
závěsných kondenzačních kotlů, každý o jmenovitém tepelném příkonu 114,0 - 125,0kW
(modulovaný výkon 20 až 100%). Celkový jmenovitý tepelný příkon kotelny bude 456,0 –
500,0kW. Záložní zdroj TEDOM MT-45 S o tepelném výkonu 80,5kW bude ponechán
původní. Řeší se jeho výměna za nový přístroj, není předmětem tohoto projektu.
Dle jmenovitých výkonů kotlů je kotelna dle ČSN 07 0703 a vyhlášky č. 91/1993 Sb. zatříděna
do kotelny III. kategorie. Zařazení kotelny se oproti stávající kotelně nemění.
V rámci rekonstrukce plynové kotelny dojde k následujícím stavebním úpravám prostor
stávající kotelny v suterénu :
- budou začištěny zdi po prostupech – zazdění a následná oprava omítek včetně štuku
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-

-

bude provedena dobetonávka soklu pod kotle (desky betonového soklu pod boilery) –
„rychlý beton“ (rychletvrdnoucí hmota pro betonářské práce) a vyrovnání desky
betonového soklu pod boilery - cementová stěrka do tl. 30mm
nová komínová lávka v souladu s ČSN 73 4201, včetně vyrovnání povrchu zákrytové
betonové desky cementovým potěrem a následné oplechování, aby do komínových
průduchů již nezatékalo

Samostatně stojící plynoměrný pilíř s hlavním uzávěrem plynu, regulátorem tlaku plynu a
plynoměrem bude beze změn.
Bude provedena úprava výklenku pro hlavní uzávěr plynové kotelny na obvodové zdi –
vysekání niky do zdiva pro rozšíření výklenku, doplnění filtru a havarijního
elektromagnetického ventilu, osazení nových plechových dvířek, začištění omítky.
Stávající trubní rozvod plynovodu od plynoměrného pilíře po budovu bude ponechán. Za
prostupem do prostoru stávající kotelny bude vysazena odbočka DN65 ze stávajícího ocelového
plynovodu DN200, bude provedeno dopojení jednotlivých plynových kotlů PK1 až PK4 novým
ocelovým plynovodem DN65 přes kulové uzávěry 1“, zároveň bude realizováno odvzdušnění
ocelového plynovodu včetně vzorkovacích kohoutů a dopojení na stávající potrubí odvzdušnění
v kotelně.
Plynovod pro navrhované plynové kotle bude napojen na stávající rozvod v kotelně, bude
vybudován z ocelových bezešvých trubek přesných závitových spojovaných svařováním,
materiál jakosti 11 353.1 dle ČSN 425710 a ČSN 425711.
Na vstupu plynovodu do budovy bude osazen havarijní elektromagnetický uzávěr plynu,
kterým bude možné odstavit dodávku zemního plynu do prostor kotelny v případě úniku plynu
nebo poruchy kotelny /dle požadavku ČSN 07 0703/.
Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové
rozhraní – řešení „SMART“. Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny,
monitoring a hlášení poruchových stavů a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní
organizace.
Předmět zakázky je vymezen projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Roman
Matoušek, EL-projekt Jilemnice s.r.o., se sídlem Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice, IČ:
49995847.
3.2. Související činnosti a podmínky pro provádění díla
Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistit a do ceny díla
zahrnout veškeré další činnosti související s realizací díla, které jsou zahrnuty v závazném
návrhu smlouvy o dílo (příloha č 3 této Výzvy) a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (příloha č. 5 této Výzvy).
Informace uvedené v jednotlivých částech a přílohách této Výzvy vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně
a bez výhrad respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě či změny obchodních podmínek
budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další
účasti ve výběrovém řízení.
Provádění díla bude probíhat za plného provozu objektu. Zhotoviteli je umožněno provádět dílo
v pracovní dny v době od 7 do 19 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také ve dnech
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pracovního klidu v době od 8 do 18 hodin. Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn
bezpečný vstup do budovy a zhotovitel omezí v době od 19:00 do 07:00 hodin práce způsobující
nadměrný hluk po dohodě s provozovatelem .
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

4. Odpovědné zadání veřejné zakázky
Veřejná V rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona zadavatel
zohlednil ekologicky šetrná řešení, zejména omezení produkce znečišťujících látek do ovzduší,
nové kotle splňují požadavky na ochranu životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší. Kromě ekologických aspektů navrhované řešení předpokládá i úsporu
spotřeby energie ve výši min. 30%.

5. Odpovědnost za provedení díla
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění
odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele,
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně
4.000.000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti
zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen
předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu ve lhůtě
stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení provádění díla je
zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby.
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo
zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění
stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s
pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně
ve výši 1 % z ceny díla, nejvýše však 100.000,00 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny
obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit
doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené
objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení provádění díla je zhotovitel
povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě,
že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné
plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění
nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

6. Kvalitativní parametry
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce,
s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních
povolení, nebo ohlášení staveb s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby
dílo odpovídalo platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům
a příslušným technickým normám.
Dle § 90 odst. 3 zákona zadavatel uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby v souladu se všemi platnými
bezpečnostními předpisy a normami.
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Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat předpisy vztahující se k ochraně krajiny a
životního prostředí.
Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není
v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak.
Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla
bude dodavatel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení
činí 2.970.683 Kč bez DPH.

zadávacího řízení

Maximální možná celková nabídková cena nesmí překročit částku 2.970. 683 Kč bez DPH.
Překročení maximální celkové nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích
podmínek a bude to důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

8. Termín plnění veřejné zakázky
Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto zadávacího řízení.
Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy zadavatele.
Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 12/2021.
Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů:
nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště.
Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.

9. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.

10. Prohlídka místa plnění
Zadavatel doporučuje všem účastníkům navštívit a důkladně si prohlédnout místo plnění, aby
mohli na vlastní odpovědnost posoudit veškeré faktory nezbytné pro vypracování nabídky.
Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění, a to dne 26. 10. 2021 v 10:00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky je před budovou Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou.
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11. Požadavky na prokázání kvalifikace
Účastník může dle § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat
předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona, z
jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek.
11.1

Základní způsobilost dle § 74 zákona

Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení, aby účastníci o veřejnou zakázku splňovali
základní způsobilost dle § 74 odst. 1, písm. a) – e) zákona.
Způsobilým 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,
aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele,
ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí
pobočky závodu
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.
11.2

Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Účastník splňuje profesní způsobilost:
dle § 77 odst. 1 zákona
• výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje
dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
• dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují: Vodoinstalatérství, topenářství
a Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
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11.3

Technická kvalifikace dle § 79 zákona

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
•

dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Seznam dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich realizace a identifikace objednatele.
Rozsah
požadovaných 2 dodávky obdobného charakteru – výměna, rekonstrukce
informací
a
dokladů
– nebo výstavba plynových kotelen včetně dodávky a instalace
nejvýznamnější dodávky
plynových kotlů
Minimální
úroveň
těchto minimální hodnota plnění každé takové zakázky činí
kvalifikačních předpokladů
1.000.000 Kč bez DPH
Jako rovnocenný doklad k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. b) zákona je
možné doložit dle § 79 odst. 5 zákona zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele.
Dle § 79 odst. 3 zákona se doby dle § 79 odstavce odst. 2 písm. b) zákona za splněné považují,
pokud byla dodávka uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.
Dle § 79 odst. 4 zákona může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace dle § 79 odst.
2 písm. b) zákona použít stavební práce, které poskytl
a. společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,
b. jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.
11.4

Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté
kopii v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje viz bod 20 této Výzvy.
11.5

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

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

12. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení dle § 76 zákona
Účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti dle § 74
zákona nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti dle § 48 odst. 5 a 6 zákona, obnovil svou
způsobilost k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli doloží,
že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník výběrového
řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním
řízení.
Nápravnými opatřeními mohou být zejména
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a) uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
b) úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné
činnosti nebo pochybením.
Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka výběrového řízení považuje za
dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti
trestného činu nebo jiného pochybení.
Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka výběrového řízení byla obnovena,
z výběrového řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka výběrového řízení zruší.

13. Poddodavatelé
Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů
účastníka.

14. Hodnotící kritéria
Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídek dle § 114 odst. 1 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše
nabídkové ceny bez DPH.
Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o dílo
na plnění zakázky a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená
účastníkem v návrhu smlouvy o dílo čl. VII. odst. 1.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich
nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvhodnější bude vybrána
nabídka s nejnižší (nejlevnější) nabídkovou cenou.
Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria
rozhodná pro hodnocení nabídek.

15. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu
s touto Výzvou a projektovou dokumentací, a to částkou v českých korunách. Celková
nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni
podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována
jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
Nabídková cena uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo bude zpracována formou
oceněného soupisu prací, viz. příloha č. 5 této ZD.
Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený rozsah prací s tím, že nabídková
cena musí být platná min. do doby dokončení díla. Účastník je povinen ocenit všechny
položky soupisu prací. V soupisu prací s výkazem výměr může účastník doplnit pouze sloupce
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cena jednotková a cena celkem. V žádném případě nesmí zasahovat do popisu položky, měrné
jednotky nebo množství. Dále nesmí upravovat podobu zadávacích soupisů prací.
Jakékoliv změny obsahu či množství definovaném zadavatelem v položkách výkazu
výměr vyjma doplnění ceny mohou mít za následek vyloučení účastníka z další účasti ve
výběrovém řízení.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí
zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů
české koruny k zahraničním měnám.

16. Podmínky pro změnu nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Změna DPH musí
vyplývat ze změny Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny
nebo cla.
V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje dle § 222 zákona.

17. Platební podmínky
Platební podmínky jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, v článku VII.
Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.
dodavateli poskytovat zálohy.

Zadavatel nebude

18. Obchodní podmínky – návrh smlouvy
Účastník předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o provedení stavby, jehož závazný text
je přílohou č. 3 této Výzvy.
Návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora účastník doplní zejména
o tyto údaje:
o
o
o
o

vlastní identifikaci účastníka (dodavatele),
číslo účtu dodavatele pro platby faktur,
zástupce a kontaktní osoba na straně dodavatele
nabídkovou cenu.

Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí účastník měnit ani další
doplňovat.
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má účastník
možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem
stanoveným v článku 22 této Výzvy.
Doplněný návrh smlouvy o dílo může být předložen ve formátu *doc.
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19. Další doklady před podpisem smlouvy
19. 1 Údaje o skutečných majitelích
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí dle § 122 odst. 4 zákona údaje
o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
V případě, že nelze údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122 odst. 4 zákona zjistit,
zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci
údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
V případě, že z informací o skutečných majitelích vyplyne, že dodavatel byl ve střetu zájmů
podle § 44 odst. 2 a 3 zákona, nebo nesplní povinnost doklady předložit, zadavatel jej vyloučí.
19.2 Požadavky na předložení dokladů dle § 105 zákona
V souladu s § 105 odst. 3 zákona je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli
identifikační údaje (dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona) poddodavatelů, a to nejpozději do 10
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi.
Poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky až následně, musí být
identifikování, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem

20. Lhůta, způsob podání a zpracování nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 11. 2021 v 10:00 hodin.
Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje
Zadavatel stanovuje, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě dle § 107 odst.
1 zákona.
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.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Nabídka musí být šifrována v souladu s požadavky elektronického nástroje Tender arena.
Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 - 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 počítačem, s
minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB,
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pevný disk 20 GB, 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 nabídky (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po
nahrání veškerých příloh).
Zpracování nabídek
Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy v otevřeném (editovatelném)
formátu *.doc. Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických
a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě a v přiloženém návrhu smlouvy.
Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou součástí podané nabídky.
Při zadávání veřejné zakázky budou zadavatel i dodavatelé komunikovat elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky a případně datové zprávy (emailem).
K podání nabídky je účastník povinen využít výhradně elektronický nástroj Tender
Arena.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud 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 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.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD,
nepovažuje se dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a
zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Doklad ve slovenském jazyce
a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
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21. Členění nabídky
Účastník předloží nabídku v následujícím členění:
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníkovi – vzor viz příloha č. 1
B. Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace - viz příloha č. 2
C. Návrh „Smlouvy o dílo“ – závazný vzor viz příloha č. 3
D. Soupis prací, dodávek a služeb – viz příloha č. 5
E. Přílohy (nepovinné).

22. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost dodavatele musí být doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to tedy
alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení
včetně souvisejících dokumentů musí uveřejnit na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení, změna či doplnění budou uveřejněny na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Dodavatelé jsou povinni zasílat žádost v písemné formě v elektronické podobě přednostně
prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, případně datovou zprávou (emailem)
nebo do datové schránky zadavatele. Zadavatel doporučuje každou žádost zřetelně označit
názvem a číslem veřejné zakázky.
Kontaktní osobou je:
Jméno
Funkce
e-mail
Telefon
ID datové schránky

:
:
:
:
:

Bc. Zdeňka Belluzzo
odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
zdenka.belluzzo@kraj-lbc.cz
+420 485 226 788
c5kbvkw

23. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo „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. Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení
zadavatel uveřejní dle § 53 odst. 8 zákona na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.
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Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli
úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky.
Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel
v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Dále zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí
nebo vznikla újma, může dle § 241 zákona podat námitky. Námitky musí být doručeny
zadavateli dle § 242 zákona do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém
porušení tohoto zákona zadavatelem. Námitky se podávají písemně a lze je podat proti:
a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle
části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,
b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo
c) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu
s tímto zákonem.
Námitky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích
podmínek, volba druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele
směřující k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník
zadávacího řízení.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny takové účastníky vyloučí z
účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně
oznámí účastníkovi.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky
podle § 122 odst. 3 zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.
Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které jsou výsledkem tržní konzultace.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo níže uvedený okruh informací, který bude účastníky
poskytnut v průběhu zadávání veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení
zejména na webových stránkách kraje, profilu zadavatele, webových stránkách poskytovatelů
dotací a případně dalších webových stránkách souvisejících s realizací veřejné zakázky.
Informacemi, ke kterým si zadavatel vyhrazuje právo na jejich uveřejnění dle výše uvedeného,
jsou: identifikační údaje účastníků, nabídkové ceny účastníků a další údaje nezbytné pro
posouzení a hodnocení nabídek. Ukončením zadávacího řízení nezaniká zadavateli právo na
zveřejnění informací. Účastníci v řízení o zadání veřejné zakázky berou i na vědomí, že
zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude
nakládat výše uvedeným způsobem.
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24. Osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace kromě
zadavatele
Ing. Roman Matoušek, EL-projekt Jilemnice s.r.o., se sídlem Zvědavá ulička čp. 50, 514 01
Jilemnice, IČ: 49995847, zpracovatel projektové dokumentace.
V Rokytnici nad Jizerou dne
…………………………………
Mgr. Helena Housová
Ředitelka
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