Liberecký kraj

ZZVZ/0019/22

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

"Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec III"

vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona.

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

Zadavatel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
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1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo
IČO
Telefon
Fax
Profil zadavatele
Kontaktní osoby

:
:
:
:
:
:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
708 91 508
+420 485 226 111
+420 485 226 444
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

1. Jméno
Funkce
E-mail
Telefon

:
:
:
:

Bc. Lucie Firmanová
odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
lucie.firmanova@kraj-lbc.cz
+420 485 226 267

2. Jméno
Funkce
E-mail
Telefon

:
:
:
:

Ing. Hana Hanušová
Investiční technik oddělení investic KÚ LK
hana.hanusova@kraj-lbc.cz
+420 485 226 329

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 stavební práce s
názvem „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec - III".
Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV veřejné zakázky
kód CPV: 45261000-4 Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce
kód CPV: 45300000-0 Stavební montážní práce
kód CPV: 45214200-2 Stavební úpravy školních budov
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Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s konstrukcí dvouplášťové
provětrávané střechy včetně systému vnějšího odvodnění pavilonu B a spojovacího krčku
objektu Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, p. o.
Spojovací krček

Třípodlažní, zateplený, zděný objekt. Stropní konstrukce je z železobetonových dutinových
panelů. Zastřešen je plochou střechou s obrácenou skladbou vrstev a vyhřívanou střešní vpustí.
Nášlapná vrstva je tvořena kačírkem.
Pavilon B

Tvoří objekt s 2 nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Konstrukční systém je
kombinace skeletu se zděnou stěnovou konstrukcí.
Konstrukce pavilonu B a spojovacího krčku pavilonu A byly v minulosti výrazně poškozeny
zatékáním. K zatékání docházelo přes nedokončený střešní plášť i přes nedokončené parapety
oken. Střešní konstrukce i povrchové vrstvy v prostorech 2.NP byly nasyceny vodou. Voda se
vyskytovala uvnitř skladby střešního pláště – mezi střešní krytinou a polystyrenem a parotěsnou
zábranou. Parotěsná zábrana netěsnila a propouštěla vodu do střešní nosné konstrukce. Dále
stékala po stěnách a netěsnostmi v podlaze a stropní konstrukci se dostávala i do prostor 1.NP.
Zatékáním byla výrazně poškozena elektroinstalace, voda zatekla do svítidel, rozvaděčů,
krabic, zásuvek a podobně.
Navrženy jsou stavební úpravy spojené s komplexní pozáruční opravou střechy, které zajistí
odstranění havarijního stavu vlivem opakovaného zatékání srážkových vod do konstrukce.
Zvolena byla varianta doplnění nového horního střešního pláště z lehké dřevěné konstrukce,
vytvoření dvouplášťové provětrávané střechy včetně bezpečného systému vnějšího odvodnění.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s projektovou dokumentací pro
provádění stavby zpracovanou společností Design 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem
Sokolská 1183, 460 01 Liberec 1, IČO: 22801936, datum vyhotovení 05/2021, aktualizace
03/2022. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací,
platí soupis prací.
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 stavby, které jsou zahrnuty v závazném
návrhu smlouvy o provedení stavby (příloha č 3 této Výzvy) a v soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (příloha č. 5 této Výzvy), části vedlejší a ostatní náklady.
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.
Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý
pracovní den v době od 7 do 18 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den
pracovního klidu v době od 8 do 16 hodin.

4/16

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
"Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec - III"

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
3.3 Odpovědné zadání veřejné zakázky
Zadavatel se dle § 6 odst. 4 zákona zabýval zásadami sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací.
Zadavatel požaduje ekologickou likvidaci veškerého stavebního odpadu (např. formou
tříděného odpadu apod.).
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky využívá vzorové dokumenty např. smlouvu a příslušné
formuláře.

4. 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
6.000.000 Kč (slovy: šest milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti
zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. 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
stavebních prací 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 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 stavebních prací 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.

5. 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 bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
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Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby v souladu se všemi platnými
bezpečnostními předpisy a normami.
Dodavatel je povinen při provádění stavby 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.

6. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí 5.949.396
Kč bez DPH.
Maximální možná celková nabídková cena nesmí překročit částku 7.139.276 Kč bez DPH.
Překročení max. celkové nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek
a bude to důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

7. Termín plnění veřejné zakázky
Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto výběrového řízení.
Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy objednatele.
Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 07/2022.
Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů:
nejpozději do 122 dnů od předání a převzetí staveniště.
Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.

8. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je pavilon B a spojovací krček objektu Střední školy
gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, p. o.

9. 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 16. 6. 2022 v 13:00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky je před budovou Střední školy gastronomie a služeb, Liberec,
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Dvorská 447/29, p. o.

10. 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.

10.1

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.

10.2

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
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dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
• dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování
10.3

Technická kvalifikace dle § 79 zákona

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
•

dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z
těchto prací.
Rozsah požadovaných
2 stavební práce obdobného charakteru - jejíž součástí byla
informací
rekonstrukce, oprava nebo novostavba staveb pro bydlení
a dokladů – nejvýznamnější
nebo občanských staveb
stavební práce
Způsob prokázání splnění
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení
těchto kvalifikačních
práce obdobného charakteru od veřejného či soukromého
předpokladů
objednatele
Minimální úroveň těchto
minimální hodnota plnění každé takové stavební práce je
kvalifikačních předpokladů
3.000.000,- Kč bez DPH
Jako rovnocenný doklad k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a) 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. a) zákona za splněné považují,
pokud byla stavební práce 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. a) 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.
Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám a to jak ve
vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím
pracovníkům.
Dodavatel prokáže, že osoba odpovědná za realizaci zakázky splňuje alespoň následující
minimální požadavky na odbornou kvalifikaci a praxi:
Minimální úroveň tohoto
kvalifikačního předpokladu

1 osoba ve funkci „stavbyvedoucí“

Rozsah
informací

➢ odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve
výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu

požadovaných

8/16

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
"Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec - III"

povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zák.
č. 360/1992 Sb.) nebo jiným obdobným dokladem
vydaným v jiné zemi než v ČR, který v této jiné
zemi opravňuje jeho držitele v oboru pozemní
stavby
➢ min. platnost 3 roky
Způsob prokázání splnění
tohoto
kvalifikačního
předpokladu

10.4

- vyplněný formulář nabídky, jehož vzor je přílohou
č. 1 této ZD, včetně osvědčení o autorizaci.

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.
10.5

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.

11. 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
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.
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12. Poddodavatelé
Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů
účastníka.

13. 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. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše
nabídkové ceny bez DPH.
Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o
provedení stavby na plnění zakázky a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v
souhrnném listu stavby.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená
účastníkem v návrhu smlouvy o provedení stavby čl. VIII. 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.

14. 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. VIII odst. 1 smlouvy o provedení stavby 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 stavby. Účastník je povinen ocenit všechny
položky soupisu prací. V soupisu prací s výkazem výměr může účastník doplnit pouze sloupce
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.
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15. 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.

16. Platební podmínky
Platební podmínky jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o provedení stavby,
v článku VIII.
Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.
dodavateli poskytovat zálohy.

Zadavatel nebude

17. 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.

18. 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
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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

19. Lhůta, způsob podání a zpracování nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 06. 2022 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,
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.
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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.

20. 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 provedení stavby“ – závazný vzor viz příloha č. 3
D. Soupis prací, dodávek a služeb – viz příloha č. 5
E. Přílohy (nepovinné).
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21. 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. Lucie Firmanová
odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
lucie.firmanova@kraj-lbc.cz
+420 485 226 267
c5kbvkw

22. 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.
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
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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.
Dodavatel poskytne bankovní záruku zadavateli na základě výzvy před podpisem smlouvy.
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23. Osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace kromě
zadavatele
Design 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec 1, IČO: 22801936,
zpracovatel projektové dokumentace.

Liberec dne

…………………………………
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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