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1. OBECNÉ POKYNY
1.1.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v otevřeném podlimitním zadávacím řízení, které se řídí
zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) a souvisejícími
předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech
pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona.

1.2.

Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací
dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.

1.3.

Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání
veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem
požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho
realizaci, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
2.1.

2.2.

2.3.

Název:

Město Kolín

Sídlo:

Karlovo náměstí 78, PSČ 280 02 Kolín I

Jednající:

Mgr. Vítem Rakušanem, starostou města

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

Kód státu:

CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:

Veřejný

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona
obchodní firma:

VE-ZAK CZ s.r.o.

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

sídlo:

Ke Stírce 491/33, 18200 Praha 8 Kobylisy

kontaktní adresa:

Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ:

28600983

Kontaktní osoba:

Ing. Ladislav Kocian, ing. Jindřiška Moudrá

Tel.:

241 021 034

E-mail:
info@ve-zakcz.cz
Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona
souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o
vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání
v listinné podobě, která v tomto řízení učiní, na adresu zástupce zadavatele
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Námitky podané dle § 110 zákona zasílá uchazeč v listinné podobě na adresu zadavatele a v kopii
na adresu zástupce zadavatele. V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů
zadavatele dle § 113 zákona, doručí tento návrh přímo zadavateli, kopii zašle na kontaktní adresu
zástupce zadavatele.
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: „Odkanalizování příměstské části Zibohlavy”
„Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín”
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
45232400 – 6 Stavební práce na výstavbě kanalizace
45232423 – 3 Kanalizační čerpací stanice

Předpokládaná cena veřejné zakázky:
37 579 026, - Kč bez DPH a včetně rezervy ve výši 10%

3.1.

Popis veřejné zakázky:
Předmětem 1.části veřejné zakázky „Odkanalizování příměstské části Zibohlavy” je
výstavba splaškové kanalizace ve městě Kolín – místní část Zibohlavy.
Členění stavby na stavební objekty
SO 301 Kanalizace
SO 302 Kanalizační přípojky
SO 310 Přípojka NN pro ČS2.
Gravitační kanalizace je navržena z žebrovaných trub PP s plným žebrem DN 300 a výtlačné
potrubí z PE100 s ochranným pláštěm z PP. Celková délka kanalizace je 2343,7m, z toho
výtlak 74,2 m.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem
„Odkanalizování příměstské části Zibohlavy” z 03/2008, v úrovni zadávací dokumentace
zpracované společností IKP Consulting Engineers s.r.o., Jirsíkova 5 - Praha 8.
Předmětem 2.části veřejné zakázky „Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy –
Radovesnice I. – Kolín” je odvedení splaškových vod ze Zibohlav a Radovesnice I. do
kanalizace ve Štítarech, odkud jsou odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod v
Kolíně.
Členění stavby na stavební objekty
SO 301
SO 310

Kanalizace
Přípojka NN pro ČS1 a ČS3.
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Gravitační splašková kanalizace stoka A je navržena z PP trub s plným žebrem DN 300 a její
celková délka je 405,5m. Výtlačným řadem V1 je navržen z trub PE SDR11 125x 11,4mm v
délce 457,7m.
Výtlačný řad V2 je navržen z trub PE SDR11 160x 14,6mm v délce 1656,1m.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Kanalizační
přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín” z 03/2008, v úrovni zadávací
dokumentace zpracované společností IKP Consulting Engineers s.r.o., Jirsíkova 5 - Praha 8.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci díla, zejména:
a)
zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového
zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a
výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení a vložení stavby a
věčných břemen do katastru nemovitosti; a
b)
zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho
údržby, odstranění a likvidace; a
c)
vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu
stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací
případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního
povolení,
d)
provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a
zohledňující tyto skutečnosti:
(i)
komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky
materiálu po dohodě s objednatelem; a
(ii)
prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4. 1. této smlouvy) nelze bez
dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění
sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
(iii)
zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
e)
dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech
vyhotoveních v tištěné podobě, a
f)
zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
g) Dopravní opatření, vč. projednání s Policií ČR,
h) Pasportizace nemovitostí a stavu komunikací před zahájením stavby,
i) Případný archeologický průzkum,
to vše v místě provádění díla dle článku IV návrhu smlouvy o dílo.
Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně
jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o případ, kdy by jinak popis
předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a
srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Vyskytuje – li se
v dokumentaci odkaz na materiál trub PVC jde o zvykové označení a jedná se o materiál PP.
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4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.

Práce, které jsou předmětem veřejné zakázky, budou zahájeny dnem předání a převzetí
staveniště. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací nejpozději ve
lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, bude oprávněn tuto smlouvu vypovědět za
podmínek, které budou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

2.

Uchazeč bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může být vázána na
vydání „Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace“ a uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi
zadavatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo na získání vlastních zdrojů
nahrazujících prostředky dotace a podpory ze SFŽP, pokud dotace a podpory z Fondu nebude
poskytnuta. Zadavatel je oprávněn smlouvu o dílo uzavřenou s vybraným uchazečem
vypovědět, pokud nezíská dotaci (podporu) nebo vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující.

3.

Zadavatel současně stanovuje jako nejdříve možný termín zahájení prací na 1. části díla 1. 3.
2013. Limitní termín provedení prací pro 1. část díla 30. 6. 2014.
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Zadavatel současně stanovuje limitní lhůtu pro dokončení prací na ukončení 2. Části díla. 31.
12. 2012.

5. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění je část města Kolín - k. ú. Zibohlavy a dále k. ú. Štítary a k. ú. Radovesnice
Podrobně specifikováno v zadávacích dokumentacích.
6. FINANCOVÁNÍ
6.1.
6.2.

Zakázka je financována z Operačního programu životní prostředí a z vlastních zdrojů
zadavatele.
Uchazeč je povinen respektovat veškerá ustanovení Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z
OPŽP a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotací. To platí i
pro fázi realizace veřejné zakázky.

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
7.1.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zadávací dokumentace rozdělena do těchto částí:
Část 1 Pokyny pro zpracování nabídky (tištěná podoba)
Část 2 Obchodní podmínky – tištěná a elektronická podoba
Část 3 Projektová dokumentace – tištěná podoba, Výkaz výměr – elektronická podoba

7.2.

Zadávací dokumentace je dělena na výše uvedené části, a pokud není uvedeno jinak,
znamenají odkazy na článek v příslušné části zadávací dokumentace jak číslo uvedené v názvu
jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1,
čl. 1. 2., apod.

„Odkanalizování příměstské části Zibohlavy”
„Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín”
Pokyny pro zpracování nabídky

7.3.

Adresa, kde je dle ust. § 48 odst. 3, písm. d) možno požádat o Zadávací dokumentaci:
Na kontaktní adrese 2.2. zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle
ust. § 151 zákona VE-ZAK CZ s.r.o.,Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 Krč, ing. Jindřiška
Moudrá, Bc Michaela Paroulková, tel. 241 021 034.
Uchazeč uhradí zadavateli náklady související s poskytnutím zadávací dokumentace ve výši
uvedené v Oznámení veřejné zakázky, tj. 10 920 Kč s DPH.
Zadávací dokumentace bude vydána po předchozím písemném objednání a uhrazení nákladů
souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace na bankovní účet 5226416001/5500, VS IČ
uchazeče, specifický symbol číslo VZ na oznámení.

8. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
8.1.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemnou žádost zájemce může doručit i elektronickými prostředky na emailovou adresu zástupce zadavatele moudra@ve-zakcz.cz nebo v listinné podobě na
korespondenční adresu zástupce zadavatele (VE-ZAK CZ s.r.o., Ke Stírce 491/33, 18200
Praha 8 Kobylisy). Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, její ev. číslo dle Oznámení
o zakázce a identifikační údaje zájemce.

8.2.

Dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytnuté zadavatelem budou doručeny
současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout zájemcům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

9. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ
9.1.
S ohledem na skutečnost, že místo plnění je veřejně přístupné, neorganizuje zadavatel
prohlídku budoucího místa plnění.
10.

JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODÁVKY

10.1.

Ve smyslu ust. § 44 odst. 3 písm. g) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil
v nabídce, jako součást návrhu smlouvy časový harmonogram plnění předmětu veřejné
zakázky v členění min. po týdnech. V časovém harmonogramu budou vyznačeny minimálně
dva časové milníky uzlové body mimo předání staveniště a předání a převzetí díla. Jedním
z těchto bodů bude zahájení prací na 1. části díla a druhým ukončení prací na 2. části díla
„Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín”.

10.2.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům,
a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč
tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém
spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat
(s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).
Maximální přípustný objem subdodávek na stavební část akce může dosáhnout 30 % z
celkového objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována
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realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.
10.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo, aby 2. Část díla „Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy
– Radovesnice I. – Kolín” nebyla plněna subdodavatelem. Uchazeč doloží jako součást
nabídky čestné prohlášení, že tuto část díla bude provádět vlastními pracovníky. Součástí
čestného prohlášení bude i souhlas uchazeče s předčasným předáním a převzetím a
předčasným užíváním této části díla.

10.4.

Nedodržení nebo nedoložení přípustného objemu subdodávek (nesplnění požadované
podmínky) bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

10.5.

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou specifikovány v příloze č. 2 těchto pokynů.

10.6.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil do nabídky závazný příslib bankovní záruky na
zajištění škod v souvislosti s porušením závazku dle článku 10.2 ( porušení pravidla
přípustného objemu subdodávek na stavební část akce 30 %) a ve výši 10 % z ceny díla.
Závazný příslib (originál záruční listiny) bude mít platnost po dobu vázanosti uchazeče
nabídkou a bude obsahovat prohlášení banky o vystavení záruční listiny.
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce, kterou
předá zhotovitel objednateli nejpozději v den převzetí díla, musí být uvedeno, že:
a)

výše zajištěné částky je 10 % z ceny díla;

b)
bankovní záruka bude platná nejméně 6 měsíců po termínu stanoveném jako doba
provádění díla stanovenou ve smlouvě;
c)
právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
poruší pravidlo přípustného objemu subdodávek na stavební část akce 30 % a způsobí
objednateli škodu vyplývající z rozhodnutí o přidělení dotace;
.
10.7.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil do nabídky závazný příslib bankovní záruky za
odstraňování vad díla v záruční době a to po celou záruční dobu dle nabídky uchazeče a ve
výši 1 000 000 Kč. Závazný příslib (originál záruční listiny) bude mít platnost po dobu
vázanosti uchazeče nabídkou a bude obsahovat prohlášení banky o vystavení záruční listiny.
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce,
kterou předá zhotovitel objednateli nejpozději v den převzetí díla, musí být uvedeno, že:
a)

výše zajištěné částky je 1 000 000 Kč (slovy jedenmilion korun českých);

b)
bankovní záruka bude platná nejméně po záruční dobu stanovenou ve smlouvě (72
měsíců – dle nabídky uchazeče);
c)
právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen;
d)
bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba, pokud
zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto
smlouvou zadavatel vyzval.
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11.
11.1.

12.

VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY,
MĚNA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

12.1.

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech
upravených v Části 2 „Návrh smlouvy o dílo“ Zadávací dokumentace. Nabídková cena musí
zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné
zakázky, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. na
zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele,
kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod. Nabídková cena musí obsahovat i náklady na
dopracování projektové dokumentace, vypracování dokumentace skutečného provedení
dokončeného díla a geodetického zaměření dokončeného díla a propagaci.

12.2.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

12.3.

Splatnost faktur je stanovena na 90 dní. Zadavatel si vyhrazuje právo prodloužit splatnost
faktur v případě prodloužené administrace dotačních prostředků a to o počet dní, který bude
odpovídat prodloužení administrace nad 90 dní.

12.4.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo tomto členění:
5. 1 . 1. Cena 1. části díla „Odkanalizování příměstské části Zibohlavy”
1)Cena za zajištění publicity projektů…………..,-Kč (slovy: ………. korun českých)
DPH z publicity ve výši …………….Kč (slovy : …………korun českých
Cena za zajištění publicity včetně DPH ve výši …………..Kč (slovy : ….korun českých)
2)Cena bez publicity a bez rezervy a bez DPH …..,-Kč (slovy: ……. korun českých)
DPH ve výši …………….Kč (slovy : …………korun českých)
Cena bez rezervy včetně DPH ve výši …………………..Kč (slovy : ….korun českých)
Rezerva ve výši 10% z ceny bez publicity bez DPH ……..-Kč (slovy: …. korun českých)
DPH z rezervy ve výši ….......................................….Kč (slovy: …………korun českých)
Rezerva s DPH ve výši ………………....................Kč (slovy: ………..korun českých)
Cena bez publicity vč. rezervy bez DPH................Kč (slovy:.....................korun českých)
DPH z ceny bez publicity vč. rezervy ve výši.........Kč (slovy.....................korun českých)
Cena bez publicity vč. rezervy s DPH ve výši...................Kč (slovy...........korun českých)
3) Cena s publicitou vč. rezervy bez DPH................Kč (slovy:...............korun českých)
DPH z ceny s publicitou vč. rezervy ve výši.........Kč (slovy.....................korun českých)
Cena s publicitou vč. rezervy s DPH ve výši...................Kč (slovy...........korun českých
5. 1. 2. Cena 2. části díla „Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy –
Radovesnice I. – Kolín”
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Cena bez DPH ……………………..,-Kč (slovy: …………. korun českých)
DPH ve výši …………….Kč (slovy : …………korun českých)
Cena včetně DPH ve výši ……………………..Kč (slovy : ………..korun českých)
Rezerva ve výši 10% z nabídkové ceny bez DPH ………..,-Kč (slovy:…. korun českých)
DPH z rezervy ve výši ….......................................….Kč (slovy: …………korun českých)
Rezerva s DPH ve výši ……………………................Kč (slovy: ………..korun českých)
Cena vč. rezervy bez DPH........................Kč (slovy:.....................korun českých)
DPH ceny vč. rezervy ve výši....................Kč (slovy.......................korun českých)
Cena s DPH ve výši...................................Kč (slovy.......................korun českých)
5. 1. 3. Celková cena díla v součtu 1. a 2. Části díla
Cena celková bez rezervy a DPH ……………..,-Kč (slovy: …………. korun českých)
DPH ve výši …………….Kč (slovy : …………korun českých)
Cena včetně DPH ve výši ……………………..Kč (slovy : ………..korun českých)
Rezerva ve výši 10% z nabídkové ceny bez DPH ……..,-Kč (slovy: …. korun českých)
DPH z rezervy ve výši …...................................…….Kč (slovy: …………korun českých)
Rezerva s DPH ve výši ……………………................Kč (slovy: ………..korun českých)
Cena celková vč. rezervy bez DPH........................Kč (slovy:.....................korun českých)
DPH ceny vč. rezervy ve výši....................Kč (slovy.......................korun českých)
Cena s DPH ve výši...................................Kč (slovy.......................korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“)

12.5.

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč dodrží, jestliže splní tyto požadavky
zadavatele:
a) Uvede nabídkovou cenu stanovenou v souladu se způsobem jejího zpracování
stanoveným zadavatelem do návrhu smlouvy o dílo.
b) Doloží do nabídky, a to jako přílohu návrhu smlouvy, oceněný výkaz výměr (položkový
rozpočet) - jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními
po celou dobu realizace díla.
c) Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování položkového rozpočtu, t.j. při
oceňování slepého výkazu výměr, který obdržel jako součást zadávací dokumentace,
dodržel strukturu výkazu výměr a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné
práce stavebního charakteru, ocenil bez výjimek veškeré položky a dodržel obsahovou
náplň výkazu výměr.
d) Zadavatel požaduje, aby uchazeč, pokud zjistí nesoulad mezi výkazem výměr a
ostatními částmi zadávací dokumentace (tj. zejména zjistí, že ve výkazu výměr chybí
položky, které by zde měly být uvedeny s ohledem na předmět veřejné zakázky uvedený
v projektové dokumentaci), požádal o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle
článku Části 1 Zadávací dokumentace „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám“.
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Pokud zadavatel na základě žádosti uchazečů nebo z vlastního podnětu upřesní obsah
výkazu výměr (např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství
měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod.), je uchazeč povinen tuto
změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§49 odst. 2 zákona)
zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení
podmínek zadávacího řízení. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že v případě,
kdy uchazeč ocení náklady, které nebyly obsaženy ve výkazu výměra a uvede tyto
oceněné náklady v nabídce (v položkovém rozpočtu či na jiném místě nabídky), aniž by
splnil požadavek zadavatele a využil institutu dodatečných informací dle ust. § 49
zákona, bude toto klasifikováno jako rozpor s požadavky zadavatele uvedenými
v zadávacích podmínkách.
12.6.

V případě, že uchazeč podá nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v tomto
článku Části 1 Zadávací dokumentace „Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové
ceny, měna, platební podmínky“, bude jeho nabídka vyřazena dle ust. § 76 odst. 1 zákona a

13. PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA
13.1.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

13.2.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo ve spojení s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení a
písemně oznámí toto vyloučení vč. důvodu bezodkladně uchazeči.

13.3.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. Dodavatelé
podávající společnou nabídku se považují za jednoho uchazeče. Dodavatelé podávající
společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva bude
podepsána v souladu s Článkem Podpis nabídky Části 1 Zadávací dokumentace.

13.4.

S ohledem na skutečnost, že dodavatelé podávající společnou nabídku jsou považováni ze
zákona za jednoho uchazeče a jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně, je zadavatel
oprávněn zasílat veškerou korespondenci vč. příslušných rozhodnutí na adresu kteréhokoliv
z nich.

14.
14.1.
14.2.
14.3.

JISTOTA - ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ UCHAZEČE VYPLÝVAJÍCÍCH
Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Uchazeč poskytne k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
jistotu dle ust. § 67 zákona ve výši 500 000,- Kč, slovy: pětsettisíckorun českých.
Uchazeč poskytne jistotu ve formě peněžní jistoty nebo ve formě bankovní záruky nebo ve
formě pojištění záruky.
Pokud bude jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč
povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 zákona.
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Zadavatel uchová kopii záruční listiny, která bude součástí pevně svázaného obsahu nabídky.
Originál záruční listiny, který bude vložen do nabídky způsobem umožňujícím jeho vyjmutí,
zadavatel vrátí uchazeči ve lhůtě dle odst. 2 § 67 zákona. Bankovní záruka musí splňovat
náležitosti dle ust. § 313 a násl. Obchodního zákoníku a bude doložena písemným prohlášením
banky v záruční listině, že uspokojí zadavatele zaplacením částky požadované jako jistota
v zadávacím řízení, a to na první požádání zadavatele a bez námitek. Uchazeč musí zajistit
platnost této záruky po celou dobu zadávací lhůty.
14.5.
Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak,
že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je
zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit
zadavateli, za podmínek stanovených v odst. 7 § 67 zákona, pojistné plnění.
14.6.
Peněžní jistotu poskytne uchazeč na účet zadavatele číslo 3663192/0800 vedený u České
spořitelny, variabilní symbol IČ uchazeče, specifický symbol evidenční číslo zakázky v ISVZ
US – do nabídky v takovém případě připojí prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče v tomto znění:
14.7.
Vzor prohlášení o platebních symbolech pro vrácení peněžní jistoty
Název veřejné zakázky: „Odkanalizování příměstské části Zibohlavy”
„Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín”
Identifikační údaje uchazeče: obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení
Sídlo/místo podnikání
IČ/datum narození
Platební symboly: číslo účtu
Název banky:
Kód banky:
Adresa pobočky:
Variabilní symbol: IČ uchazeče
Specifický symbol (zde uchazeč uvede číslo VZ dle Oznámení veřejné zakázky)
14.4.

Závazek poskytnout peněžní jistotu je včas a řádně splněn výlučně připsáním částky ve výši
požadované jistoty na účet zadavatele nejpozději do doby otevírání obálek. V opačném
případě bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel není povinen činit žádné kroky
směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato
částka nebude na účet zadavatele včas připsána.
Peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem uvolní zadavatel uchazeči,
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možné uzavřít smlouvu podle §
82 odst. 3 zákona, do 7 dnů po uzavření smlouvy
jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu podle §
82 odst. 3 zákona, do 7 dnů po doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81
odst. 3 zákona,
který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 7 dnů po odeslání oznámení o vyloučení
pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 7 dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení
podle § 84 odst. 8 zákona.
14.9.
Podal – li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitku a zadavatel těmto
námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně složit (peněžní) jistotu, která byla
zadavatelem uvolněna, do 7 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1
zákona. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.
Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně
složit (peněžní) jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.
14.10. Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil
nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 3 zákona nebo nesplnil povinnost
poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona, má
14.8.
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zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo
mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

15. OBSAH NABÍDKY
15.1.

Nabídka obsahuje návrh smlouvy a další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.

15.2.

Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno:
1. Krycí list nabídky – vyplněný formulář dle Přílohy č. 1 Části 1 „Pokyny pro zpracování
nabídky“ Zadávací dokumentace, podepsaný osobou jednat jménem či za uchazeče v případě společné nabídky budou na krycím listu podpisy osob jednajících jménem /za/
každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku dle článku nazvaného „Podpis
nabídky“.
2. Obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný
oddíl uvedené v obsahu nachází.
3. Doklady prokazující poskytnutí jistoty požadované zadavatelem dle čl. 14 této části Zadávací
dokumentace, a to buď
vyjímatelný originál bankovní záruky, nebo
výpis z účtu dodavatele či jiný doklad prokazující složení peněžní částky na účet zadavatele,
nebo
originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy prokazující pojištění záruky.
4. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace a řazené dle přílohy č. 2 těchto pokynů.
5. Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle pokynů
obsažených v článku Části 1 Zadávací dokumentace „Pokyny pro vypracování návrhu
smlouvy“ podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu s článkem
„Podpis nabídky“. K návrhu smlouvy uchazeč připojí jako jeho přílohu č. 1 Oceněný výkaz
výměr a jako přílohu č. 2 Časový harmonogram plnění včetně platebního kalendáře
zpracovaný dle článku „Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky „ Části 1 Zadávací
dokumentace.
6. Prohlášení o subdodavatelích.
7. Závazný příslib (originál záruční listiny) bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční
době ve výši 1 000 000 Kč (podrobně viz 10. 5.)
8. Prohlášení o počtu listů.
Součástí originálu i kopie nabídky bude CD obsahující návrh smlouvy o dílo, oceněný soupis
prací a dodávek a časový harmonogram.

15.3.

Pokud nabídka nebude v souladu se zadávacími podmínkami, a to jak po obsahové, tak i po
formální stránce, bude z řízení vyřazena a uchazeč bude vyloučen.

15.4.

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený
v článku „Obsah nabídky“ Části 1 Zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění
orientace uchazeče při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument,
povinnost, jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze
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zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem
na tento výčet dokumentů.

16. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY
16.1.

Zadavatel předepisuje znění smlouvy o dílo obsažené v Části 2 Zadávací dokumentace jako
závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým zněním.

16.2.

Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud
v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje
návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se
zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

17.

PODPIS NABÍDKY

17.1.

Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící
obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněna jednat jménem uchazeče, bude příslušná listina
podepsána přesně v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče zapsaným v obchodním
rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li uchazeč tuto podmínku, bude nabídka
vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

17.2.

Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za uchazeče činit zástupce,
musí být vždy doložen originál plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle
zvláštního předpisu úředně ověřená kopie (opis) originálu plné moci.

17.3.

Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba
oprávněná jednat jménem uchazeče, musí být společná nabídka podepsána každým
z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat jménem každého z těchto dodavatelů podávajících
společnou nabídku, pokud není výslovně stanoveno v zadávacích podmínkách jinak. Tuto
podmínku stanoví zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 3 písm. e) zákona. Podpis osoby
jednající jménem každého z dodavatelů musí být v souladu se způsobem jednání jménem
příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán.

17.4.

Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého dodavatelů podávajících tuto společnou
nabídku zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci, podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem tohoto dodavatele a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm
zapsán, nebo podle zvláštních předpisů úředně ověřená kopie (opis) originálu.

17.5.

Jestliže za uchazeče bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být
vždy doloženo pověření ad hoc, které mu udělí dle ust. § 20 Občanského zákoníku statutární
orgán právnické osoby. Pověření musí být předloženo v originále nebo podle zvláštních
předpisů ověřené kopii (opisu) originálu.

17.6.

Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je uchazeč oprávněn či
povinen v zadávacím řízení bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky, v případě že
zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům v zadávacím řízení, bude
připojena k listině obsahující příslušný úkon.

17.7.

Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude vyřazena a
uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
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18. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále a
jedné kopii. V nabídce nesmí být přepisy a opravy. Součástí nabídky bude CD obsahující návrh
smlouvy o dílo, oceněný soupis prací a dodávek a časový harmonogram.
Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci
s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným,
nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při
listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a
zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu
vzestupně a řádně očíslovány.
18.1.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6
zákona.

VZOR OBÁLKY
Identifikační údaje zadavatele ………………….
Identifikační údaje uchazeče (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech dodavatelů
podávajících společnou nabídku)
Název veřejné zakázky: „Odkanalizování příměstské části Zibohlavy”
„Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín”
Evidenční číslo VZ ……………………….
NEOTEVÍRAT
před termínem otevírání obálek

18.2.

V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se zadávacími podmínkami vč. splnění
požadavků na formu a kompletaci, bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

18.3.

Místo podání nabídek
Místo podání nabídek je na adrese zadavatele - Karlovo náměstí 78, PSČ 280 02 Kolín I,
podatelna městského úřadu. Nabídky budou přijímány do doby lhůty pro podání nabídek na
adrese zadavatele – hlavní podatelna.

18.4.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.4.2012 v 9:00 hod.

19. NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY
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Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.
Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy
hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
20. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. 4. 2012 ve 10:00 hodin v zasedací
místnosti zadavatele na adrese Karlovo náměstí 78, PSČ 280 02 Kolín I.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevírá a
zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Obálky
budou otevřeny v termínu a místě stanoveném zadavatelem v Oznámení o zakázce.
Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého uchazeče se
může otevírání obálek zúčastnit počet osob uvedený v oznámení o zakázce.
Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině
účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
20.1.

Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost
nabídky, tedy zda:
(a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
(b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a
(c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem a zadavatelem v zadávacích
podmínkách.

20.2.

Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům:
(a) identifikační údaje uchazeče,
(b) informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle předchozího článku.
(c) informaci o výši nabídkových cen
Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí
uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v řízení. Vyloučení uchazeče včetně
důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Protokol o otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede
komise údaje sdělované přítomným uchazečům při kontrole úplnosti nabídky. Protokol o
otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol o otevírání obálek se po
připojení listiny přítomných uchazečů přikládá k seznamu nabídek. Zadavatel umožní
uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek.

21. POSOUZENÍ NABÍDEK
21.1.

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a
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požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, z hlediska toho, zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Při posouzení nabídek uchazečů
z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
21.2.

Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem bude
vyřazena. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které
nemají vliv na nabídkovou cenu, komise nepřihlíží.

21.3.

Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve vztahu k
veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení
podle §74 odst. 7 zákona.

21.4.

Komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti
komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Komise nabídku
vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
o vysvětlení nabídky, nestanoví-li komise lhůtu delší. Komise může po písemném zdůvodnění
nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání komise za účelem vysvětlení jeho nabídky.
Komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

21.5.

Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí
zadavatel bezodkladně z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů
zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

22. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ
22.1.

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, dle ust. § 78 odst.
1) písm. b) zákona.

22.2.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:
1) Celková nabídková cena bez DPH a bez rezervy ………………… ………………100 %

22.3.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že hodnotící komise bude důsledně zkoumat případné otázky
mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotící komise pak může považovat cenu za mimořádně
nízkou, a to i v případě, kdy uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit racionální cenotvorbu
byť i jediné položky tvořící jeho nabídkovou cenu. Zadavatel tak upozorňuje, že si hodnotící
komise může vyžádat podrobné cenové kalkulace, a to ve vztahu k jakékoliv položce tvořící
nabídkovou cenu.
Hodnotící komise může cenu příslušné položky považovat za mimořádně nízkou zejména v níže
uvedených případech:
1. uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit, že cena za kteroukoliv
položku nabízí je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná a
současně se tato liší o více než 20% od kontrolního rozpočtu
zpracovatele projektové dokumentace. K této věci si hodnotící komise
vyhrazuje právo provést vlastní cenový průzkum (s vyžádáním
minimálně tří cenových vzorků náhodně vybraných dodavatelů) a pokud
se jeho výsledky budou významnějším způsobem lišit od ceny navržené
uchazečem (rozumí se rozdíl více než 20%), bude tuto cenu považovat
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za mimořádně nízkou.
2. uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit, že při výrobě dané položky
(resp. výstavbě) budou dodrženy všechny předepsané nebo obvykle
doporučované výrobní a technologické postupy, a to včetně obvyklé
časové náročnosti výroby. K tomu bude hodnotící komise složena
minimálně z části z odborníků pro danou oblast nebo tito budou na
jednání hodnotící komise přizváni.
3. uchazečem doložené mzdové náklady pracovníků podílejících se na
výrobě dané položky (resp. výstavbě) se budou významnějším
způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase. K této věci si
hodnotící komise vyhrazuje právo provést vlastní mzdový průzkum (s
vyžádáním minimálně tří cenových vzorků náhodně vybraných
zaměstnavatelů) a pokud se jeho výsledky budou významnějším
způsobem lišit od ceny navržené uchazečem (rozumí se rozdíl více než
20%), bude tuto cenu považovat za mimořádně nízkou.
22.4.

Hodnotící komise dle § 79 odst. 6 zákona nepovede hodnocení nabídek, pokud by měla
hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

22.5.

O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu dle ust. § 80 zákona.

23. VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
23.1.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka z nejnižší nabídkovou cenou.

23.2.

Pokud nebyla nabídka hodnocena podle § 79 odst. 6, zadavatel rozhodne o výběru této
nabídky. Tím není dotčeno ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona.

23.3.

Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni.
Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky
ve lhůtě podle § 110 odst. 4, nebo nepodal návrh podle § 114 odst. 4 a 5, nebo bylo řízení o
jeho návrhu zastaveno. Dotčenými zájemci se rozumí zájemci, kterým veřejný zadavatel
nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky.

23.4.

Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede

a) identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,
b) výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,
c) odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud zadavatel sám provedl nové posouzení a
hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5; v takovém případě zadavatel uvede seznam posouzených
nabídek, seznam nabídek, které byly zadavatelem ze zadávacího řízení vyřazeny spolu
s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek, popis a odůvodnění
hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a v čem spatřuje porušení
postupu stanoveného zákonem hodnotící komisí
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d) poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82
odst. 1 zákona.
24. UZAVŘENÍ SMLOUVY
24.1.

Dle § 82 zákona zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána
jako nejvhodnější podle § 81 zákona (dále jen “vybraný uchazeč“), před uplynutím lhůty pro
podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona.

24.2.

Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 zákona, uzavře
zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného
uchazeče. V návrhu smlouvy není možné činit v rámci zadávacího řízení jakékoli podstatné
změny či doplnění. Výjimkou jsou pouze změny formálního charakteru, které nemají dopad na
obsah závazku založeného smlouvou - například změny některých kontaktních údajů apod.
Zcela nepřípustné jsou zejména zásahy do podmínek, které byly předmětem hodnocení a
úpravy dalších zadávacích, zejména obchodních či technických podmínek.

24.3.

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě stanovené zadávacími podmínkami.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou
součinnost, aby mohla být smlouva v této lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s
uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se
zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít
zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v
pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost
potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

25. NÁMITKY
25.1.

25.2.

Zadavateli může podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na
získání veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele
hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“).
Námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví,
nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

25.3.

Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit nejpozději do 5 dnů od skončení
lhůty pro podání nabídek.

25.4.

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne
doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo
rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
Před uplynutím lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení
a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu.

25.5.

25.6.

Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti
kterému úkonu zadavatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona. S výjimkou námitek
proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení
z účasti v zadávacím řízení musí být v námitkách uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku
domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky
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25.7.

podle odst. 2 § 110 zákona, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro
stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl.
Námitky neobsahující vpředu uvedené náležitosti zadavatel odmítne a bezodkladně písemně
uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání
návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění
smlouvy dle ust. § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.
Zájemce či uchazeč se může práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení
písemně vzdát. Práva na podání námitek se může zájemce či uchazeč vzdát až po vzniku práva
podat námitky. Pokud se zájemce či uchazeč vzdal práva na podání námitek, platí, že lhůta pro
podání námitek ve vztahu k tomuto uchazeči uplynula.

25.8.

Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek
odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením
důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

25.9.

Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti
podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen “Úřad“). O podaných
námitkách a rozhodnutí o nich zadavatel bezodkladně písemně informuje všechny uchazeče, a
pokud neuplynula v době vyřízení námitek lhůta pro podání nabídek, všechny zájemce.

25.10.

Zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně nebo které vzal stěžovatel
zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. Vezme-li stěžovatel námitky zpět,
není oprávněn podat ve stejné věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u
úřadu.

25.11.

Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odst. 1 §111 zákona nevyhověl, nesmí
zadavatel před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele, a je-li tento návrh podán včas, ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít
smlouvu. Pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle odst. 1 § 111 zákona nerozhodl, platí, že
námitkám nevyhověl. Je-li před uplynutím lhůty podle věty první tohoto článku řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele zastaveno, zákaz uzavřít smlouvu nebo zrušit užší řízení se ruší
dnem zastavení řízení.

V Praze dne 14. 3. 2012
…………………………….
VE-ZAK s. r. o.
Ing. Ladislav Kocian
Osoba pověřená zadavatelem
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PŘÍLOHA ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
VZOR
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Identifikační údaje uchazeče:
a) Právnické osoby
Obchodní firma nebo název:
Sídlo/místo podnikání:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Členové statutárního orgánu:

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby (doložit originál či úředně
ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění):
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon/fax:
E-mail:
Rekapitulace nabídkové ceny v Kč

Cena v Kč bez DPH a
bez rezervy

Cena v Kč s DPH a bez
rezervy

1)část „Odkanalizování příměstské části
Zibohlavy”
(u části 1 ceny uveďte včetně publicity)
2) část „Kanalizační přivaděč k ČOV Kolín
Zibohlavy – Radovesnice I. – Kolín”

Nabídková cena celkem část 1) + část 2)

Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče …………………………………………..
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PŘÍLOHA Č. 2 ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikační předpoklady – doplnění údajů uvedených v IS VZ US
Zájemce předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Uchazeč, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie
těchto dokladů.
1. Základní kvalifikační předpoklady
 dle § 53 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) uchazeč doloží
čestným prohlášením dle § 62 odst. 2 zákona.

2. Profesní kvalifikační předpoklady
 dle § 54 písmene a) zákona uchazeč doloží výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li
v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů,
 dle § 54 písmene b) zákona uchazeč doloží dokladem o oprávnění k podnikání (Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování, či obdobný),
 dle § 54 písmene d) zákona uchazeč doloží osvědčení autorizovaný inženýr „Autorizace v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 dle § 54 písmene d) zákona uchazeč doloží osvědčení autorizovaný inženýr „Autorizace v oboru
geotechnika“ dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě.
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
 dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona uchazeč doloží platnou a účinnou smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 35 mil. Kč, se spoluúčastí
maximálně 20 000 Kč.
 dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona uchazeč doloží údajem o obratu za stavební činnost obdobnou
předmětu VZ (výstavba nebo rekonstrukce kanalizací, vodovodů) zjištěným v souladu s ust. § 55
odst. 1 písm. c) zákona za poslední 3 účetní období s výší ročního obratu min. 40 mil. Kč a to ve
formě čestného prohlášení.

3.1. Technické kvalifikační předpoklady
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dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona uchazeč doloží seznam realizovaných staveb kanalizací
(novostavby nebo rekonstrukce), realizovaných za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace
požaduje zadavatel doložení min: tři stavby (novostavby nebo rekonstrukce kanalizace), přičemž
finanční objem jedné referenční stavby musí činit minimálně 30 mil. Kč bez DPH a objem dalších
dvou referenčních staveb musí činit minimálně 20 mil. Kč bez DPH a dále doložení dalších dvou
staveb - novostavby kanalizací obsahujících výtlačné řady a finančním objemu minimálně 15 mil
Kč bez DPH. Vpředu uvedené reference budou doloženy osvědčeními objednatelů o řádném
plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto
práce byly provedeny řádně a odborně.

 dle § 56 odst. 4 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné zakázky certifikát systému řízení
jakosti podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou nebo
ekvivalent dle § 56 odst. 4 zákona. Zadavatel též uzná i jiné doklady o rovnocenných opatřeních
k zajištění jakosti.



dle § 56 odst. 5 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné zakázky certifikát systému
řízení ochrany životního prostředí podle českých technických norem řady ČSN EN ISO
14000 akreditovanou osobou nebo ekvivalent dle § 56 odst. 4 zákona. Zadavatel též uzná i
jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.



Dle § 56 odst. 3 c) osvědčení o odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců - tým zakázky:
Projektový manažer 10 let praxe a a Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství“ dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to doložením profesního
životopisu a kopií osvědčení o autorizaci a dále doloží min. 3 realizované stavby
vodovodů a kanalizací s finančním objemem minimálně 20 mil Kč bez DPH, jedna z
těchto staveb musí obsahovat výtlačné řady na kanalizaci.
Stavbyvedoucí 5 let praxe a Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství“ dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to doložením profesního
životopisu a kopií osvědčení o autorizaci a dále doloží min. 3 realizované stavby
vodovodů a kanalizací s finančním objemem minimálně 20 mil Kč bez DPH,
Manažer systému jakosti pro systém řízení jakosti podle českých technických norem
řady ČSN EN ISO 9000, minimálně středoškolské vzdělání, 5 let praxe a alespoň
jedna referenční stavba jako manažer jakosti. Dodavatel poskytne doklad o
dosaženém vzdělání, osvědčení o kvalifikaci manažera jakosti a strukturovaný
životopis.
Přehled průměrného počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na
plnění veřejné zakázky a počet vedoucích zaměstnanců dodavatele za poslední tři
roky. Počet zaměstnanců musí činit minimálně 25 osob a počet vedoucích
zaměstnanců minimálně 5.
Přehled nástrojů a pomůcek, technického zařízení, které bude mít dodavatel při plnění
veřejné zakázky k dispozici.

V Praze dne 21.2.2012 Ing. Ladislav Kocian, zástupce zadavatele

