ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ
podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM

PARK STŘED
1.

Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

Název:
Sídlo:
IČO:
Statutární zástupce:

2.

Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 01 Most
002 66 094
Mgr. Jan Paparega, primátor

Smluvní zastoupení zadavatele, kontaktní osoba

V souladu s ustanovením § 43 zákona smluvně zastupuje zadavatele při provádění úkonů podle
zákona souvisejících se zadávacím řízením advokátní kancelář Duška & Svobodová, JUDr. Marianna
Svobodová (dále též jen „kontaktní osoba“).
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
ID datové schránky:
Poštovní adresa:

Duška & Svobodová advokátní kancelář
JUDr. Marianna Svobodová
svobodova@dsak.cz
+420 222 222 065
3djf96y
Duška & Svobodová advokátní kancelář
Václavská 316/12
120 00 Praha 2
Česká republika

Zadavatel a kontaktní osoba komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona písemně.
Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, pokud nejsou
splněny podmínky pro užití výjimky dle § 211 odst. 3 zákona.

3.

Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je přístupná ke stažení na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
a na stránce: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001266

4.

Základní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Název:

Park Střed

Limit:

Podlimitní

Druh:

Stavební práce

Dělení na části:

Ne

Předmět zakázky:

Provedení revitalizace a úprav parku Střed dle projektové
dokumentace pro stavbu Znovuzrození parku Střed Most, které
zahrnují bourací a demoliční práce, výstavbu nových objektů, cest,
vodní prvky, sadové a parkové úpravy a další plnění.
Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v dalších
částech této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), a to zejména v
příloze č. 2 ZD – Smlouvě o dílo a v jejích přílohách.
Součástí projektové dokumentace jsou i některá plnění (zejm.
designové prvky), která nejsou zadávaná v rámci této veřejné zakázky
a jejich poskytnutí není závazkem dodavatele; tyto vyjmuté prvky
nejsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr. Dodavatel však odpovídá za stavební připravenost
pro montáž vyjmutých prvků a je povinen zajistit koordinaci na stavbě
a umožnit montáž těchto vyjmutých prvků. Kompletní výpis vyjmutých
prvků je uveden v technické příloze této ZD – Vyjmuté prvky.

CPV kódy:

45000000-7
45112711-2
45233160-8
45111100-9
45310000-3
45450000-6

Stavební práce
Krajinné úpravy parků
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Demoliční práce
Elektroinstalační práce
Ostatní dokončovací stavební činnosti

Hlavní místo plnění:

Městský park Střed, který se rozkládá na pozemcích, příp. části
pozemků par. č. 4681/1, 4681/2, 6373/1, 6374/14, 6374/27, 6374/72,
6374/73, 6374/74, 6378/1, 6378/2, 6378/3, 6378/4, 6380/4, 6380/5,
6380/6, 6380/7, 6380/8, 6380/11, 6380/12,6380/19, 6399/1, vše k. ú.
Most II, o celkové rozloze 52 304 m2

Doba plnění:

Dokončení díla do 52 týdnů od zahájení provádění díla a předání díla
do 3 týdnů od dokončení díla.
Podrobně viz příloha č. 2 ZD – Smlouva o dílo.

Předpokládaná hodnota:

72.145.000,- Kč bez DPH, z toho 67.933.012,38 Kč bez DPH je
předpokládaná hodnota připadající na cenu za dílo bez inflační
doložky

Dotace/podpora:

Ano – viz čl. 17 ZD

Varianty nabídky:

Ne

Bankovní/finanční záruky:

Ano – viz příloha č. 2 ZD – Smlouva o dílo

Výsledek zadávacího řízení:

Uzavření smlouvy
zadávacího řízení

5.

s jedním

vybraným

(vítězným)

účastníkem

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

K požadavkům zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny viz kapitola 7 – Hodnocení.
Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v příloze ZD č. 2 – Smlouva.

6.

Kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 zákona účastník, který:
splní základní způsobilost podle § 74 zákona;
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-

splní profesní způsobilost podle § 77 zákona;
splní technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.

Zadavatel v souladu s ust. § 86 odst. 2 zákona připouští, aby účastník v nabídce nahradil předložení
dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením. Čestné prohlášení lze zpracovat v souladu se vzorem
uvedeným v příloze č. 3 této ZD - Čestné prohlášení.
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je povinen
zadavateli předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci uvedené níže
postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona. Pokud má zadavatel tyto doklady od vybraného
dodavatele k dispozici z předchozích zadávacích řízení, je vybraný dodavatel povinen tyto doklady
označit včetně uvedení názvu daného zadávacího řízení a ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek, příp.
čísla veřejné zakázky na profilu zadavatele.
6.1 Základní způsobilost podle § 74 zákona
Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona je dodavatel, který:
a)
nebyl 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)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá 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)
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 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 podle § 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.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, postupuje se dle § 74 odst. 3 zákona.
Prokazování základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje 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 části § 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 § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
6.2 Profesní způsobilost podle § 77 zákona
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis vyžaduje zápis do takové evidence.
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Zadavatel dále požaduje dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokázání profesní způsobilosti předložením
dokladů o oprávnění k podnikání prokazující příslušná živnostenská oprávnění pro živnost:
i)
provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Dodavatel předloží k prokázání výpis z živnostenského rejstříku, případně dříve vydaný a platný
živnostenský list.
Zadavatel dále požaduje dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokázání profesní způsobilosti předložením
ii)
osvědčení minimálně II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky pro ochranu
rostlin dle ust. § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších
předpisů.
6.3 Technická kvalifikace podle § 79 zákona
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:
−
seznam významných stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona,
−
seznam techniků dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona,
−
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona,
−
opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen
použít při plnění veřejné zakázky dle § 79 odst. 2 písm. h) zákona.
Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží:
Seznam stavebních prací (referenčních zakázek) poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení, které splňují tyto požadavky:
i)

ii)
iii)

iv)

4 referenční zakázky spočívající ve výstavbě nebo revitalizaci veřejného či neveřejného parku
obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, přičemž:
• 2 z těchto referenčních zakázek s cenou každé zakázky ve výši nejméně 40 mil. Kč
bez DPH,
• 2 z těchto referenčních zakázek (odlišné zakázky než podle první odrážky) s cenou
každé zakázky ve výši nejméně 20 mil. Kč bez DPH,
• součástí minimálně 2 z těchto referenčních zakázek musí být realizace parkových
cest nebo parkových zpevněných ploch s cenou realizace těchto cest/zpevněných
ploch ve výši nejméně 14 mil. Kč bez DPH u každé zakázky;
2 referenční zakázky výstavby nebo rekonstrukce vodního prvku s cenou každé zakázky ve výši
nejméně 5 mil. Kč bez DPH,
2 referenční zakázky týkající se výstavby či revitalizace parku, veřejné zahrady nebo
odpočinkové zóny, jejichž součástí byla realizace sadových úprav s tím, že cena těchto
sadových úprav u každé zakázky byla ve výši minimálně 3 mil. Kč bez DPH,
1 referenční zakázka realizace stavby s pohledovým betonem, jejíž součástí byla realizace
nového pohledového betonu v minimálním rozsahu 20 m3.

Seznam stavebních prací (referenčních zakázek) musí obsahovat údaje prokazující splnění všech
požadavků zadavatele na dané referenční zakázky. Přílohou seznamu musí být k požadovaným
stavebním pracím (referenčním zakázkám) osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
těchto stavebních prací; toto osvědčení musí pro požadované stavební práce (referenční zakázky)
zahrnovat i) specifikaci předmětu zakázky, z níž musí být zřejmé splnění požadavků zadavatele na
danou referenční zakázku dle předchozího odstavce jak z hlediska věcného vymezení předmětu, tak
z hlediska splnění specifikované minimální částky, ii) dobu a místo provádění stavebních prací a iii)
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny.
Jedna realizovaná zakázka může prokazovat splnění více požadavků na referenční zakázky, není-li u
konkrétního požadavku stanoveno jinak. Požadavky zadavatele na referenční zakázky lze prokázat
též významnými dodávkami nebo významnými službami; v takovém případě účastník uvede
v seznamu referenčních zakázek všechny rozhodné údaje včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel žádá účastníky, aby ke každé zakázce uvedli též kontaktní údaje na objednatele referenční
zakázky, a to vždy alespoň v případě, že nejsou tyto obsaženy v osvědčení objednatele; účastník
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však není povinen tyto údaje uvést ve své nabídce, přičemž zadavatel je oprávněn si tyto údaje
následně vyžádat postupem dle § 46 odst. 1 a násl. ZZVZ.
Doporučená podoba seznamu stavebních prací:
•
Prokazovaná část technické kvalifikace (např. čl. 6.3 bod i) ZD)
•
Název referenční zakázky
•
Identifikace objednatele včetně kontaktních údajů;
•
Popis předmětu referenční zakázky, z něhož vyplývá splnění požadavků zadavatele na předmět
referenční zakázky (vždy alespoň popis relevantní části)
•
Doba plnění referenční zakázky
•
Cena plnění referenční zakázky
•
Údaj z osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení referenční zakázky.
Seznam techniků – Seznam základního realizačního týmu, který sestává z 3 osob, a to:
•
hlavní stavbyvedoucí,
•
stavbyvedoucí,
•
arborista,
obsahující tyto informace: 1. jméno a příjmení, 2. pozice člena v týmu (např. hlavní stavbyvedoucí), 3.
údaj o tom, zda se jedná o poddodavatele účastníka (do této kategorie spadají jak osoby samostatně
výdělečně činné, tak pozice zaměstnance, člena statutárního či kontrolního orgánu a prokuristy
poddodavatele účastníka, přičemž tato osoba nemá současně s účastníkem sjednán pracovněprávní
vztah) nebo zaměstnance účastníka či jinou osobu na straně účastníka (do této kategorie spadá
nejenom pracovněprávní vztah osoby k účastníku, ale též výkon funkce ve statutárním či kontrolním
orgánu účastníka a pozice prokuristy účastníka) s přesnou identifikací vztahu této osoby a účastníka.
Zadavatel upozorňuje na to, že k osobě v týmu, která je poddodavatelem účastníka (tj. včetně
zaměstnanců poddodavatele účastníka), je účastník povinen doložit listiny tak, jak je uvedeno níže v
této ZD. Jedna osoba nemůže zastávat více funkcí v základním realizačním týmu.
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to dle požadavků zadavatele na tyto osoby v
základním realizačním týmu účastníka:
hlavní stavbyvedoucí
− ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru – doložit dokladem o vzdělání,
− doklad osvědčující odbornou způsobilost pro obor pozemní stavby dle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorizační
zákon“) – doložit osvědčením o autorizaci v uvedeném oboru nebo v případě usazené osoby
či hostující osoby osvědčením/potvrzením o registraci v uvedeném oboru,
− praxe na pozici stavbyvedoucího v oboru pozemní stavby minimálně 7 let – doložit profesním
životopisem,
− zkušenost s vedením týmu na pozici stavbyvedoucího při zhotovení minimálně dvou staveb,
z nichž každá spočívala ve výstavbě nebo revitalizaci veřejného či neveřejného parku
obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, s cenou každé takové zakázky ve
výši nejméně 40 mil. Kč bez DPH – doložit profesním životopisem.
stavbyvedoucí
− ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru – doložit dokladem o vzdělání,
− doklad osvědčující odbornou způsobilost pro obor pozemní stavby dle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorizační
zákon“) – doložit osvědčením o autorizaci v uvedeném oboru nebo v případě usazené osoby
či hostující osoby osvědčením/potvrzením o registraci v uvedeném oboru,
− praxe na pozici stavbyvedoucího v oboru pozemní stavby minimálně 5 let – doložit profesním
životopisem,
− zkušenost s vedením týmu na pozici stavbyvedoucího při zhotovení minimálně dvou staveb,
z nichž každá spočívala ve výstavbě nebo revitalizaci veřejného či neveřejného parku
obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, s cenou každé takové zakázky ve
výši nejméně 20 mil. Kč bez DPH – doložit profesním životopisem.
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arborista
− ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru zahradní a krajinářská architektura, zahradnictví
nebo lesní inženýrství – doložit dokladem o vzdělání,
− praxe na pozici arboristy minimálně 5 let – doložit profesním životopisem.
Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí
Zadavatel v souladu s § 80 zákona požaduje doložení:
i)
registrace v systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) osvědčením o
registraci nebo platným oznámením o registraci, nebo
ii)
zavedení systému enviromentálního managementu dle ISO 14001 (ČSN EN ISO 14001:2016)
certifikátem či jiným obdobným dokladem.
Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany
životního prostředí vydané dle jiných norem environmentálního řízení založených na příslušných
evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty.
6.4 Společná ustanovení ke splnění kvalifikace
Cizojazyčné dokumenty
V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka.
Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce.
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
zahájení zadávacího řízení.
Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ust. § 81 zákona doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud
zákon 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 se předkládá s překladem do českého jazyka. ČI. „Pravost dokladů prokazujících splnění
kvalifikace“ výše ohledně jazyka dokumentů se použije obdobně.
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.
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 zákona, prokázat prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli podle ust. § 83 odst. 1 zákona předložit:
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 zákona jinou osobou, a
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) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek
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obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude realizovat stavební práce či služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci v zadávacím řízení, je dodavatel
povinen využívat pro plnění smlouvy uzavřené s dodavatelem jakožto vybraným dodavatelem
v takovém rozsahu, v jakém prostřednictvím těchto osob prokázal příslušnou kvalifikaci. Osoby, jejichž
prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci v zadávacím řízení, lze vyměnit pouze s předchozím
písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou
nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení 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.
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli
všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 zákona nahrazuje v souladu s § 228 zákona
doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní
způsobilost podle § 74 zákona. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři
měsíce.
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.
Informační systém veřejné správy
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, 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. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části
živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
Dodavatel je oprávněn ve své nabídce nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky je dle
§ 87 zákona písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to
i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami
na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis. Jednotné evropské osvědčení pro
veřejné zakázky slouží jako předběžný dokument o kvalifikaci – vybraný dodavatel je i v takovém
případě povinen zadavateli předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci
před uzavřením smlouvy.
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Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a zákonem a touto zadávací dokumentací
požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 zákona oprávněn považovat technickou kvalifikaci za
neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit
plnění veřejné zakázky.

7.

Hodnocení

Hodnocení nabídek se provede podle ekonomické výhodnosti nabídek stanovené na základě nejnižší
nabídkové ceny bez DPH.
Nabídková cena představuje cenu za plnění celého předmětu veřejné zakázky v korunách českých
bez DPH. Nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady a hotové výdaje spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky účastníkem a jeho případnými poddodavateli.
Nabídkovou cenu je účastník povinen uvést v požadované struktuře a rozsahu v příloze ZD č. 2 –
Smlouva o dílo.
Zadavatel provede hodnocení nabídek tak, že stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkových cen
vzestupně. Nejlépe hodnocená bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

8.

Návrh smlouvy

Účastník ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo (viz příloha ZD č. 2).
Návrh smlouvy předložený účastníkem v jeho nabídce v rámci tohoto zadávacího řízení musí
obsahovat obchodní (smluvní) podmínky ve znění uvedeném v textu smlouvy v příloze této ZD č. 2.
Tyto obchodní podmínky jsou pro účastníka závazné. Účastník není oprávněn tyto obchodní
podmínky jakkoli měnit či doplňovat s výjimkou případů výslovně uvedených ve smlouvě
poznámkou (poznámka se závaznou instrukcí zadavatele je ve smlouvě označena žlutě).
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, jež
jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Účastníkem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i
formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým zadávacím podmínkám i dalšímu obsahu nabídky
účastníka.

9.

Poddodávky

Účastník je povinen specifikovat v návrhu smlouvy, který předkládá ve své nabídce, své
poddodavatele, pokud jsou účastníkovi známi, a uvést, které činnosti při plnění veřejných zakázek dle
smlouvy bude každý z poddodavatelů plnit.
Vybraný dodavatel je poté povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních
prací a služeb dle zákona, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru
dodavatele, pokud jsou mu známi a pokud je již neuvedl ve své nabídce.
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v nabídce vybraného dodavatele nebo po doručení
oznámení o výběru dodavatele dle předchozího odstavce a kteří se následně mají zapojit do plnění
veřejné zakázky (smlouvy o dílo), musí být vybraným dodavatelem zadavateli identifikováni, a to vždy
před zahájením plnění veřejné zakázky daným poddodavatelem.
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10.

Podmínky pro zpracování a podání nabídky

Jazyk nabídky
Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce, s výjimkou uvedení v České republice
běžně užívaných anglických odborných výrazů v relevantním oboru; k jazyku dokladů o kvalifikaci viz
výše.
Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídku je možno podat pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje určeného pro podávání nabídek na této adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
a na stránce: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001266
Na uvedené adrese je využíván certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 – Tender arena.
Zadavatel žádá, aby elektronické nabídky byly podány ve strojově čitelném formátu, který
umožňuje kopírování textu, cen z nabídek a jeho fulltextové prohledávání pro účely posouzení a
hodnocení zadavatelem (tj. nikoliv strojově nečitelný sken). V případě nesplnění tohoto požadavku má
zadavatel právo dodatečně vyzvat účastníka k předložení nabídky v elektronické podobě s těmito
technickými požadavky, avšak znění této nabídky musí být shodné s originálem nabídky. Zadavatel
zároveň žádá, aby vyplněný návrh smlouvy (příloha ZD č. 2) včetně příloh byl předložen ve
strojově čitelné a editovatelné podobě ve formátech doc/docx (MS Word Document) nebo
xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet) nebo v kompatibilních formátech (např. odt, ods).
Účastník musí podat nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídka podaná po uplynutí
lhůty pro podání nabídek bude systémem přijata jako nabídka podaná po lhůtě podání nabídek; tato
nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna
a zadavatel k ní nebude nijak přihlížet.
Zadavatel upozorňuje, že je součástí elektronického podání nabídky rovněž šifrování. K šifrování
nabídky dochází automaticky při jejím odesílání, doba šifrování je pak závislá na velikosti nabídky a
na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Nabídka se považuje za podanou v okamžiku
doručení její šifrované podoby v systému. Zadavatel doporučuje, aby si účastník pro elektronické
podání šifrované nabídky zajistil dostatečnou časovou rezervu.
Veřejný klíč k zašifrování nabídky je již součástí elektronického nástroje a bude automaticky použit při
podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k
internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku.
Jednu nabídku může podat i více dodavatelů zadávacího řízení společně. Pokud účastník zadávacího
řízení v rámci veřejné zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli
zadávacího řízení, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího
řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli nebo podal nabídku a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomto zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
Bližší informace k užití elektronického nástroje
Účastník musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji
eGORDION v. 3.3 – Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz). Vyřízení registrace trvá dle provozovatele elektronického nástroje max. 48
hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. Zadavatel
doporučuje dodavatelům, aby registraci vč. ověření identity provedli s dostatečným předstihem před
podáním nabídky.
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Požadavky na obsah nabídky
Nabídka musí být kompletní, a tedy musí obsahovat veškeré zadavatelem a zákonem požadované
listiny. Nabídka musí být zpracována v souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení.
Veškeré součásti nabídky musí být ve vzájemném souladu a nesmí se svými údaji a informacemi
v nich obsaženými vzájemně lišit. V nabídce (zejména v návrhu smlouvy o dílo a jejích přílohách y)
nesmí být účastníkem uvedeny žádné výhrady, omezení, informace či podmínky, kterými by účastník
podmiňoval plnění této veřejné zakázky, na něž by plnění této veřejné zakázky vázal anebo které by
jakkoli zvýhodňovaly účastníka či zhoršovaly postavení zadavatele anebo by tyto šly jinak nad rámec
zadávacích podmínek.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:
Krycí list nabídky, a to s vyplněním požadovaných údajů o účastníku (viz příloha č. 1 ZD),
Doklad o složení jistoty
Listiny ke kvalifikaci (viz kapitola 6 ZD),
Dokumenty k případným poddodavatelům a společné nabídce (viz kapitola 6 ZD a kapitola 9
ZD),
5) Návrh smlouvy včetně příloh doplněný účastníkem o požadované údaje a podmínky (viz tato
ZD a zejména kapitola 8 ZD), a to včetně vyplnění výkazu výměr, nabídkové ceny, doby plnění a
členů realizačního týmu a dále, je-li relevantní, též vyplněním přílohy č. 3 smlouvy – Seznam
poddodavatelů; účastník však není povinen vložit do nabídky projektové dokumentace
6) Ostatní dokumenty (jakékoli další listiny, např. plná moc zmocněnce).
1)
2)
3)
4)

Výše uvedené položky č. 1, 2, 3 a 5 jsou povinnou součástí nabídky všech dodavatelů; položky č. 4 a
6 jsou povinné pouze pro nabídky těch dodavatelů, jichž se věcně týkají (např. společná nabídka).

11.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení
může účastník doručit písemně v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele k této veřejné zakázce na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost,
anebo do datové schránky kontaktní osoby či e-mailem adresovaným kontaktní osobě. Zadavatel
bude v otázkách vysvětlení zadávací dokumentace a změn postupovat dle ust. §§ 98, 99 a souv.
zákona.

12.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se koná za účasti zástupce zadavatele, a to za níže uvedených podmínek:
Termín zahájení prohlídky:

26.1.2022 v 10:00 hod.

Místo zahájení prohlídky (srazu):

před hlavním vchodem do magistrátu Statutárního města
Most, Radniční 1/2, Most

13.

Délka zadávací lhůty

Zadávací lhůta činí 120 kalendářních dnů a jejím počátkem je v souladu s § 40 odst. 1 zákona konec
lhůty pro podání nabídek.

14.

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v
zadávacím řízení, poskytli jistotu ve výši 1.000.000,- Kč.
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Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní
záruky nebo pojištění záruky.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7
nebo § 124 odst. 2 zákona.
14.1

Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
variabilní symbol:

Česká spořitelna, a.s.
6015-1041368359/0800
IČO účastníka

V případě společné nabídky postačí uvést IČO jednoho z dodavatelů společně podávajících nabídku.
V případě zahraničního účastníka tento uvede jako variabilní symbol své identifikační číslo či své
daňové identifikační číslo, nebo jiný číselný údaj umožňující jeho jednoznačnou identifikaci a
identifikaci složení peněžní jistoty. Zadavatel doporučuje do zprávy pro příjemce uvést identifikaci
účastníka.
Jistota musí být na účet zadavatele připsána nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Účastník prokáže v nabídce poskytnutí jistoty sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.
Zadavatel v případě vrácení peněžní jistoty tuto vrátí na bankovní účet, z něhož byla peněžní jistota
odeslána na účet zadavatele.
14.2

Jistota složená formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Platnost bankovní záruky či pojištění záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání
nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhůty.
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že
pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, pokud účastníkovi
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7
nebo § 124 odst. 2 zákona.
Z obsahu záruční listiny bankovní záruky musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnění
až do výše požadované částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v
souladu se zákonem, a to na základě sdělení zadavatele, že účastníkovi v zadávací lhůtě zanikla
účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 zákona.
Elektronická záruční listina či prohlášení pojistitele účastníka předloží v originále prostřednictvím
elektronického nástroje společně s nabídkou jako oddělený dokument (tj. originální soubor poskytnutý
bankou či pojistitelem včetně elektronických podpisů výstavce).

15.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

16.2.2022 v 10:00 hod.

Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
připomíná, že v souladu se zákonem se nekoná otevírání nabídek za účasti účastníků.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve
stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
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16.

Podmínky pro uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit:
- originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, a to konkrétně doklady uvedené
v kapitole 6 ZD, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.
V souladu s ust. § 122 zákona zadavatel u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou,
zjistí údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů.
Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu ze
zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozí odrážky k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména:
- výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
- seznam akcionářů,
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

17.

Nadační příspěvek

Předmět této veřejné zakázky bude spolufinancován z nadačního příspěvku poskytnutého zadavateli
Nadací Proměny Karla Komárka, se sídlem: Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO:
27421538, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 577 na
projekt Park Střed.
Zadavatel informuje účastníky, že v případě, že z jakéhokoli důvodu nebudou prostředky (nadační
příspěvek na realizaci) Nadací Proměny Karla Komárka přiděleny či vyplaceny, např. dojde-li k
ukončení nadační podpory projektu bez garance zaplacení finančního podílu na tuto veřejnou zakázku
z příspěvku Nadace Proměny Karla Komárka, zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení.
Účastník bere na vědomí, že prodlení při plnění předmětu této veřejné zakázky (Díla), tj. nikoli řádné a
včasné dokončení díla, může mít za následek nesplnění podmínek podpory uvedeného projektu, a
tedy neposkytnutí či snížení nadační podpory zadavateli na financování předmětu této veřejné
zakázky, případně povinnost zadavatele vrátit již poskytnuté prostředky. Případné ztráty finančních
prostředků na spolufinancování této veřejné zakázky z nadačního příspěvků budou představovat
škodu zadavatele, k jejíž náhradě bude zhotovitel díla povinen.

18.

Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva:
- ověřit si informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob; účastník podáním nabídky se
zavazuje v tomto ohledu poskytnout zadavateli veškerou potřebnou součinnost,
- nevracet účastníkům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v tomto zadávacím řízení,
nestanoví-li zákon jinak,
- měnit či doplnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek s tím, že s ohledem na druh
změny bude lhůta pro podání nabídek přiměřeně prodloužena; v případě změny zadávacích
podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od
okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek; změna zadávacích
podmínek bude zveřejněna na profilu zadavatele,
- použít a zpracovat jakékoli informace uvedené v nabídkách účastníků takovým způsobem, aby
dostál všem svým povinnostem vyplývajícím pro něj především ze závazných právních předpisů
a podmínek dotačního programu, je-li předmět této veřejné zakázky z něj spolufinancován,
- zrušit toto zadávací řízení, bude-li nabídková cena vybraného dodavatele dle názoru zadavatele
významně vyšší než činí předpokládaná hodnota této veřejné zakázky; tuto výhradu zadavatel činí
s ohledem na aktuální situaci na relevantním stavebním trhu (zejména vzhledem k nedostupnosti
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některých stavebních výrobků a materiálů, tlakem na růst cen stavebních výrobků a materiálů,
jakož i zdražováním lidské práce a dalších vstupů) a při vědomí, že právě s ohledem na tuto
situaci přistoupil v zadávacích podmínkách k tomu, že nestanovil maximální výši nabídkové ceny.
Zadavatel je však připraven vynaložit na realizaci této veřejné zakázky finanční zdroje pouze do
určité výše. Zadavatel doplňuje, že na tuto nepřehlednou situaci na relevantním trhu reagoval
v souladu s doporučením Ministerstva pro místní rozvoj ČR zařazením inflační doložky do
smlouvy.
V případě, že jsou v zadávacích podmínkách uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné zakázky použití
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný účastník
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona vyžaduje, aby v případě společné nabídky
dodavatelů nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku společně a nerozdílně. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni tuto skutečnost
prokázat (např. společenskou smlouvou společnosti dle občanského zákoníku).

19.

Zpracovatelé částí zadávací dokumentace

Podle ust. § 36 odst. 4 zákona zadavatel uvádí informace o částech zadávací dokumentace, které
zpracovaly osoby odlišné od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového poradce, spolu s
identifikací osoby, která ji vypracovala:
− Projektová dokumentace na stavbu Znovuzrození parku Střed v Mostě, zpracovaná architekty
Ing. arch. Patrikem Hoffmanem a Dipl.-Ing. Tillem Rehwaldtem s datem 11/2021;
− Smlouva o dílo – Nadace Proměny Karla Komárka, se sídlem: Evropská 866/71, Vokovice,
160 00 Praha 6, IČO: 27421538.
Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace a dalších technických příloh jsou uvedeni též
přímo v těchto přílohách.

20.

Informace k tržní konzultaci

Podle ust. § 36 odst. 4 zákona zadavatel dále uvádí, že zadávací dokumentace obsahuje následující
další informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace:
- žádné.

21.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky;
Příloha č. 2 – Smlouva včetně příloh;
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení (vzor).
Technické přílohy:
− Projektová dokumentace na stavbu Znovuzrození parku Střed v Mostě, zpracovaná architekty
Ing. arch. Patrikem Hoffmanem a Dipl.-Ing. Tillem Rehwaldtem s datem 11/2021;
− Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k vyplnění;
− Rozhodnutí Odboru stavebního úřad Magistrátu města Most, č.j. MmM/150522/2021/OSÚ/ME,
ze dne 21.12.2021;
− Vyjmuté prvky (Průvodní zpráva – prvky vyjmuté; technická zpráva a výkresy)
V Praze, dne 17. ledna 2022
JUDr. Marianna
Svobodová

Digitálně podepsal JUDr. Marianna Svobodová
DN: cn=JUDr. Marianna Svobodová, givenName=Marianna,
sn=Svobodová, c=CZ, title=ev. č. ČAK 09968, o=JUDr. Marianna
Svobodová, advokát, ou=Duška & Svobodová advokátní
kancelář, 2.5.4.97=NTRCZ-66256658, serialNumber=ICA 10588324

za Statutární město Most
JUDr. Marianna Svobodová, advokát, na základě plné moci
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