Zadávací dokumentace
Veřejná zakázka:
Zadávací řízení:
Limit veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky:
Zadavatel:
Adresa:
IČO:
Zastoupený:

Technický dozor investora stavby „ČVUT – Rekonstrukce
bývalé kotelny na archiv ČVUT“
Otevřená výzva mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
Malého rozsahu
neuvádí se
České vysoké učení technické v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
68407700
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.,
prorektorka pro výstavbu

1. Základní informace
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon technického
dozoru stavebníka stavby ČVUT – Rekonstrukce bývalé kotelny na archiv
ČVUT.
Technický dozor musí být vykonáván jako stálý s každodenní přítomností na
staveništi.
1.2. Klasifikace předmětu:
1.2.1. 71315400-3 Stavební dozor
1.3. Místo a doba plnění: Olympijská 1904/4, Praha 6
Zadavatel předpokládá provádění stavebních prací po dobu cca 14 měsíců se
zahájením v lednu 2022.
1.4. Pokud je v této zadávací dokumentaci či přílohách odkaz na ZZVZ, jedná se o
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
vyhlášení zadávacího řízení, ledaže by z kontextu vyplývalo, že se jedná o
odkaz na jinou právní normu. Zadávaná zakázka je malého rozsahu a nezadává
se postupem podle ZZVZ s výjimkou konkrétních určitých odkazů (kvalifikace).
1.5. Kontaktní osobou pro veřejnou zakázku je Zuzana Domincová.
1.1.

2. Hodnocení nabídek – hodnotící kritéria
2.1.
2.2.

2.3.

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti.
Body všech dílčích kritérií u jednotlivých nabídek jsou sečteny a při součtu jsou
vždy body dílčího kritéria násobena hodnotou příslušné váhy hodnotícího
kritéria. Tím je specifikováno celkové bodové ohodnocení jednotlivých
hodnocených nabídek, na základě kterého je možné stanovit pořadí nabídek.
Bodové hodnoty u každé nabídky budou sečteny do celkového hodnocení
nabídky. Výsledné pořadí bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů – více
bodů znamená lepší umístění nabídky.
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3. Hodnocení nabídek – hodnotící kritéria
3.1. Dílčí kritérium č. 1 – Výše nabídkové ceny – dílčí váha 80 %
3.1.1. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH
podle krycího listu, které bude přiřazeno 80%. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 80 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
3.2. Dílčí kritérium č. 2 – Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky –
dílčí váha 20 %
3.2.1. Hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude provedeno na
základě posouzení profesních životopisů osob určených dodavatelem
k výkonu činnosti technického dozoru na staveništi. Hodnotící komise bude
hodnotit výhradně ty zkušenosti, které budou v profesním životopise
obsaženy nad rámec požadované kvalifikace. Hodnotící komise přidělí
každé nabídce účastníka počet bodů v závislosti na prokázaných
zkušenostech.
3.2.2. Dodavatel je povinen pro účely hodnocení doložit alespoň jednoho člena
týmu – hlavní technický dozor investora. Druhý (zastupující) člen týmu je
určen pro zastupování v případě onemocnění nebo dovolené či jiné
odůvodněné nepřítomnosti hlavního technického dozoru investora.
3.2.3. Ke každému členovi týmu uvede účastník vztah mezi dodavatelem a
členem týmu – zaměstnanec, pracovněprávní vztah podle zákoníku práce
(dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce). Zadavatel
nepřipouští poddodavatelský vztah.
3.2.4. Pro každou pozici musí být uveden člen týmu. Jeden člen týmu může
zastávat více pozic, v případě stejných referenčních zakázek bude
hodnocena každá zakázka pouze jednou. Předmětem hodnocení jsou
pouze zakázky, kterých se navržený člen týmu aktivně účastnil v obdobní
posledních 10 let.
3.2.5. Hodnocení zkušeností členů týmu zapojených do realizace veřejné
zakázky:
Subjekt

Bodovaná kritéria

Počet bodů za
započítanou zkušenost /
znalost / poskytnutou
službu nad rámec
kvalifikačního kritéria

Člen týmu –
Realizace zakázek spočívající
2 body za každý
referenční projekt
hlavní technický v dozoru stavebních prací
dozor investora při rekonstrukci budovy, jejíž
předmětem byla rekonstrukce pozemní
stavby dle číselníku Klasifikace
stavebních objektů (JKSO) č. 801 a
803 1, 803 2, 803 3, 803 4 a 803 5 (dle
klasifikace CZ-CC se jedná o budovy
třídy 1130, 121111, 121211, 1220)
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Maximální bodové
hodnocení
(zkušenosti / znalosti
/ poskytnuté služby
nad rámec maxima již
nejsou bonifikovány)
10

s hodnotou stavebních prací min. 50
mil. Kč.
Člen týmu –
Realizace zakázek spočívající
2 body za každý
v
dozoru
stavebních
prací
referenční projekt
zástupce
při
rekonstrukci
budovy,
jejíž
technického
dozoru investora předmětem byla rekonstrukce pozemní
stavby dle číselníku Klasifikace
stavebních objektů (JKSO) č. 801 a
803 1, 803 2, 803 3, 803 4 a 803 5 (dle
klasifikace CZ-CC se jedná o budovy
třídy 1130, 121111, 121211, 1220)
s hodnotou stavebních prací min. 50
mil. Kč.

10

3.2.6. Způsob hodnocení dílčího kritéria:
3.2.6.1. Pro účely hodnocení účastník vypracuje tabulku s uvedením
subjektu a relevantních informací o realizovaných projektech. Ke
každému projektu účastník přiloží referenční listiny, z nichž bude
možné ověřit či zjistit relevantní informace.
3.2.6.2. Předmětem hodnocení nebudou projekty předložené účastníkem
k prokázání technické kvalifikace.
3.2.6.3. V případě uvedení nepravdivých informací bude moci hodnotící
komise tohoto účastníka vyloučit.

4. Formální požadavky na zpracování nabídky
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena výhradně v elektronickém
vyhotovení prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena v českém,
slovenském nebo anglickém jazyce. Odkaz na elektronický nástroj zadavatele
pro podání nabídek: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
Účastníci zadávacího řízení nahrají dokumenty nabídek k veřejné zakázce v
elektronickém nástroji zadavatele Tenderarena.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí
být podepsány osobou oprávněnou jménem nebo za účastníka jednat; v
případě podpisu jinou osobou musí být její zmocnění doloženo v nabídce.
Zadavatel doporučuje následující řazení elektronického vyhotovení nabídky a
dokladů k prokázání splnění kvalifikace účastníka:
a. Krycí list nabídky – s využitím vzoru, který je přílohou zadávací
dokumentace
b. Dokumenty k hodnocení nabídky
c. Dokumenty k prokázání kvalifikace
d. Návrh smlouvy odpovídající vzoru s doplněnými informacemi o dodavateli –
návrh smlouvy může, ale nemusí být podepsán.

5. Společná nabídka
5.1.

Nabídku může podat dodavatel společně s dalšími dodavateli. V takovém
případě jsou povinni jako součást nabídky předložit smlouvu, ve které jsou
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5.2.

5.3.

všichni členové takového sdružení odpovědni z plnění veřejné zakázky
společně a nerozdílně.
Z nabídky musí vyplývat, jaké je rozdělení úkolů jednotlivých subjektů na plnění
veřejné zakázky a který ze subjektů je vedoucí a pověřený ostatními ke
komunikaci se zadavatelem.
Splnění základní a profesní způsobilosti musí prokázat každý dodavatel
samostatně.

6. Nabídka s využitím poddodavatelů
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Účastník v nabídce určí ty části zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatele a uvede jejich identifikaci.
Pokud účastník prokazuje část požadavků na kvalifikaci prostřednictvím jiné
osoby - poddodavatele, musí jako součást nabídky uvést:
6.2.1. 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-poddodavatel prokázala kvalifikaci za
dodavatele;
6.2.2. prokázání základní kvalifikace takové jiné osoby - poddodavatele.
Pokud účastník uvažuje při plnění veřejné zakázky s využitím poddodavatelů,
přestože jejich prostřednictvím neprokazuje kvalifikaci, je povinen předložit
v nabídce identifikaci poddodavatelů a zároveň části veřejné zakázky, kterou
bude každý z poddodavatelů plnit. V takovém případě bude vybraný účastník
povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději do 10
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele.
Výkon technického dozoru na staveništi nemůže být plněn prostřednictvím
poddodavatele.

7. Vztah ke zpracovateli projektové dokumentace
7.1.

7.2.

Zadavatel má zájem na efektivním provádění činností vybraným dodavatelem a
má zájem, aby vybraný dodavatel neměl personální či majetkové propojení se
zpracovateli projektové dokumentace, které by mohlo ohrozit nezávislost
činnosti vybraného dodavatele.
Pokud by u dodavatele existovala možnost současného či minulého
personálního či majetkového propojení s některým zpracovatelem projektové
dokumentace, měl by jako součást nabídky takový účastník uvést argumenty,
pro které takové propojení nemůže být zakázanou dohodou podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, tedy zejména
dohodou narušující soutěž, dominantní postavení a jeho zneužívání či
spojování soutěžitelů.

8. Požadavky k prokázání kvalifikace
8.1.

Dodavatel prokáže kvalifikace vyplněním čestného prohlášení, které je v příloze
k zadávací dokumentaci.
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8.2.

Dodavatel je oprávněn přiložit další dodatečné dokumenty, případně si
zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si doložení dalších dokumentů či informací,
zejména o technické kvalifikaci.

9. Technická kvalifikace
9.1.

K prokázání technické kvalifikace účastník předloží seznam významných
služeb poskytnutých za dobu nejdéle 3 roky před zahájením zadávacího řízení:
a) 2 (dvě) zakázky týkajících se výkonu technického dozoru investora
rekonstrukce pozemní stavby určené pro administrativu (vysoká škola, úřad,
kulturní zařízení) nebo pro archiv (archiv, depozitář) se stavebními náklady
min. 50 000 000, - Kč;

10. Nabídková cena
10.1. Účastník stanoví nabídkovou cenu po jednotlivých položkách v krycím listě
nebo návrhu smlouvy.
10.2. Do ceny zahrne účastník veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné
pro řádné a kvalitní plnění zakázky. Tato cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.

11. Obchodní podmínky
11.1. Podáním nabídky účastník prohlašuje, že se seznámil s obchodními
podmínkami stanovené zadavatelem formou vzorové smlouvy.
11.2. Pokud bude nabídka účastníka zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, bude
uzavřena smlouva podle stanoveného vzoru.
11.3. Účastník může návrh smlouvy uvést jako součást své nabídky, nicméně
podáním nabídky účastník akceptuje podmínky stanovené zadavatelem.

12. Ostatní podmínky
12.1. Účastník je povinen si jakékoliv nejasnosti či dotazy vyjasnit se zadavatelem
před podáním nabídky.
12.2. Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník přijímá a akceptuje plně
a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací
k zadávacím podmínkám.
12.3. V případě nejasností doporučuje zadavatel účastníkovi kontaktovat zadavatele,
a to formou žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám
prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena.
12.4. Veškeré dotazy a odpovědi budou probíhat písemnou formou a veškeré
informace budou předány písemnou formou všem účastníkům řízení
prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena.
12.5. Účastník je povinen ohlásit do 7 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání
nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.
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12.6. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto
výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
12.7. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a
to buď na základě žádostí účastníků o dodatečné informace, nebo z vlastního
podnětu.
12.8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení.

13. Termíny
13.1. Podání nabídek do: 12.1.2022 do 18:00

14. Seznam příloh
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Příloha: Vzor krycího listu
Příloha: Vzor prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace
Příloha: Vzor životopisu - hlavní technický dozor investora,
Příloha: Vzor životopisu - zástupce technického dozoru investora
Příloha: Závazný vzor smlouvy

V Praze dne 5.1.2022

____________________________
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.,
prorektorka pro výstavbu
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