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VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY

Z ADÁV ACÍ DOKUMENT ACE
(PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ČÁST)

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY S NÁZVEM:
"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu objektu školní kuchyně,
jídelny a družiny při 2. ZŠ Kolín II"
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)
Město Kolín
Právní forma zadavatele:
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Sídlo zadavatele:
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zadavatele zastupuje:
Mgr. Michael Kašpar, starosta města
IČO zadavatele:
00235440
DIČ zadavatele:
CZ00235440
Druh zadávacího řízení: Z J E D N O D U Š E N É P O D L I M I T N Í Ř Í Z E N Í
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
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PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY S NÁZVEM:
"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu objektu školní kuchyně,
jídelny a družiny při 2 ZŠ Kolín II"
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)
Město Kolín
Právní forma zadavatele:
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Sídlo zadavatele:
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zadavatele zastupuje:
Mgr. Michael Kašpar, starosta města
IČO zadavatele:
00235440
DIČ zadavatele:
CZ00235440
Druh zadávacího řízení: Z J E D N O D U Š E N É P O D L I M I T N Í Ř Í Z E N Í
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY
(dále: „Výzva“)

Vážený dodavateli,
jménem a v pověření zadavatele uvedené podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem:
„Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu objektu školní kuchyně,
jídelny a družiny při 2 ZŠ Kolín II“
Vás tímto vyzývám
v souladu s ustanovením § 53 zákona k podání Vaší nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek dále uvedených v této Výzvě, která je
současně i zadávací dokumentací pro tuto veřejnou zakázku dle ustanovení § 28 odst. (1) písm.
b) zákona.
Výzva v obsahu požadavků vymezených dle ust. § 53 odst. (1) a přílohy č. 6 zákona včetně
kompletní zadávací dokumentace je poskytována bezplatně dodavatelům v elektronické formě
na profilu zadavatele.

V Kolíně dne 16. 7. 2019

Mgr. Michael
Kašpar

Digitálně podepsal Mgr. Michael
Kašpar
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00235440,
o=Město Kolín [IČ 00235440],
ou=452119, cn=Mgr. Michael Kašpar,
sn=Kašpar, givenName=Michael,
serialNumber=P478335
Datum: 2019.07.16 10:34:56 +02'00'

.............................................
Mgr. Michael Kašpar, starosta města
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PŘÍLOHY K SESTAVENÍ NABÍDKY ÚČASTNÍKA A K PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

ČÁST A) - PŘÍLOHY K SESTAVENÍ NABÍDKY ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Obchodní podmínky- návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace
Příloha č.4 - Sestavení nabídkové ceny
Příloha č. 5 - Poddodavatelské zajištění předmětu VZ

ČÁST B) - PŘÍLOHY K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PŘED UZAVŘENÍM
SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

Příloha č. 6 - Prohlášení dodavatele/poddodavatele o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 7 - Seznam významných služeb obdobného charakteru
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato „Zadávací dokumentace“ (dále: „ZD“) byla vypracována jako podklad pro zpracování
a podání nabídek dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení postupem dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále: „zákon“) včetně
jeho prováděcích předpisů. Tato ZD obsahuje zadávací podmínky i v souladu s ustanovením
§ 53 odst. (3) zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí
tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy.
1.1. POJMY

ZD využívá tyto pojmy definované zákonem a pro účely tohoto dokumentu se rozumí:
zadavatelem = je Město Kolín jako zadavatel vymezený dle § 4, odst. (1), písm. d) zákona
dodavatelem = se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek či služeb nebo více těchto
osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo
dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.
účastníkem zadávacího řízení = dodavatel, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení
zadávacími podmínkami = veškeré zadavatelem stanovené
1. podmínky průběhu zadávacího řízení,
2. podmínky účasti v zadávacím řízení,
3. pravidla pro hodnocení nabídek,
4. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona,
zadávací dokumentací = veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky,
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení,
kvalifikací = způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku,
nabídkou = údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací
dokumentace,
identifikačními údaji = obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou
osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
vybraným dodavatelem = účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření
smlouvy,
profilem zadavatele = elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na
kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.
Ostatní pojmy vymezuje zákon v jeho ustanoveních § 28.
Použité ekvivalentní pojmy a zkratky:
Veřejná zakázka je ekvivalentním pojmem pro předmět smlouvy. Zadavatel veřejné zakázky je
ekvivalentním pojmem pro objednatele jako účastníka smlouvy. Účastník zadávacího řízení je
ekvivalentním pojmem pro zhotovitele jako účastníka smlouvy.
Pro účely tohoto zadávacího řízení se považuje za smlouvu Smlouva o dílo k provedení prací a
Příkazní smlouva k zajištění inženýrských činností a autorského dozoru projektanta.
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Zadávací dokumentace využívá těchto zkratek:
EU= evropská unie
ČR= Česká republika
VZ= veřejná zakázka
ZD= zadávací dokumentace
PD= projektová dokumentace
DPH= daň z přidané hodnoty
CPV= slovník pro klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací (Common Procurement Vocabulary)
PD= projektová dokumentace
DVSP= dokumentace pro vydání společného povolení
PDPrS= projektová dokumentace pro provádění stavby
AD= autorský dozor
OR= obchodní rejstřík
VV=výkaz výměr
1.2. VŠEOBECNĚ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

1.2.1 ZD obsahuje podmínky účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona, požadavky
a podmínky zadavatele na zpracování nabídkové ceny a nabídky, předložení jistoty, způsob
hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií a další podmínky, požadavky a vyhrazená práva
zadavatele, které jsou pro dodavatele/účastníka tohoto zadávacího řízení (dále: „účastníka“)
závazné při jeho účasti v celém průběhu zadávacího řízení včetně podání nabídek
a součinnosti před uzavřením smlouvy.
1.2.2 ZD obsahuje a účastníkům bude v elektronické formě na profilu zadavatele
bezplatně poskytnuto:
- Tato průvodní textová část zadávací dokumentace včetně příloh;
- studie realizovatelnosti vypracovaná společností AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a
inženýrská kancelář, Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČO: 272 10 341
v Kolíně v srpnu/2018;
- dodatek č. 1 ke studii realizovatelnosti 8/2018 vypracovaný společností AZ PROJECT spol. s
r.o. projektová a inženýrská kancelář, Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČO: 272 10 341
v Kolíně v dubnu 2019.
1.2.3 Podmínky účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti v tomto zadávacím řízení zadavatel stanovil a vymezil v této ZD v těchto
jejich částech jako:





podmínky kvalifikace v části 6. této ZD
technické podmínky v části 5. této ZD
obchodní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky v části 4. této ZD
požadavky na obsah, formu a způsob podání nabídek v části 2.7, 2.8, 3., 7. a 9. této ZD

1.3. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SPOLUFINANCOVANÁ DOTACÍ

1.3.1 Zadavatel nepředpokládá, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná
z finančních zdrojů dotace.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Základní identifikace zadavatele
Název zadavatele:
Vymezení zadavatele dle zákona:
Právní forma:
Okres, CZ-NUTS:
Obec ZÚJ:

Město Kolín
veřejný zadavatel dle § 4, odst. (1), písm. d)
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
CZ0204 - Kolín
533165 - Kolín

Adresa sídla:
IČO, DIČ:
Banka, číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoby oprávněné jednat za
zadavatele:
www stránky zadavatele:
Profil zadavatele:

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
00235440, CZ00235440
Česká spořitelna, a.s., č. ú: 3661832/0800
9kkbs46

Sídlo, bankovní spojení

Mgr. Michael Kašpar, starosta města
http://www.mukolin.cz
https://zakazky.mukolin.cz/

Kontaktní osoba zadavatele pro průběh zadávacího řízení
Jméno a příjmení:
Organizace, adresa sídla, IČO:
Telefon, e-mail:

Barbora Vedralová
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
321 748 283, barbora.vedralova@mukolin.cz

2.1.1 ZPRACOVATEL PRŮVODNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dle ustanovení § 36, odst. (4) zákona zadavatel tímto podává informaci, že tato průvodní
textová část zadávací dokumentace včetně jejich příloh byla vypracována Ing. Josefem Bártou,
Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora.
2.1.2 DORUČOVÁNÍ OSTATNÍ KORESPONDENCE

Zadavatel či jeho kontaktní osoba ke komunikaci s dodavateli a účastníky bude (kromě případů
níže uvedených) využívat zejména a převážně elektronickou formu komunikace
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje dle § 213 zákona s názvem E-Zak.
Součástí tohoto elektronického nástroje je i profil zadavatele dle ustanovení § 214 zákona.
Zadavatel upozorňuje dodavatele/účastníky, že při komunikaci prostřednictvím výše
uvedeného elektronického nástroje E-Zak může být vyžadován i elektronický podpis.
Veškerá korespondence v průběhu tohoto zadávacího řízení (kromě níže uvedených případů),
včetně příjmu nabídek a doručení dokladů u vybraného dodavatele dle ust. § 122, odst. 3 zákona
před uzavřením smlouvy, bude uskutečněna prostřednictvím tohoto elektronického nástroje a
vyřizována kontaktní osobou zadavatele pro průběh zadávacího řízení - a to
Mgr. Barborou Vedralovou. Rozhodnutí o námitkách či další oznámení zadavatele může být
učiněno i dodáním do datové schránky dodavatele.
2.2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.2.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění projektových dokumentací
s doprovodnými inženýrskými činnostmi k získání potřebných povolení pro realizaci
stavebních úprav, přístavby a půdní vestavby školní kuchyně, jídelny a školní družiny Základní
školy Kolín 2., Kmochova 943, Kolín II, 280 02 (dále: „stavby“) s následným autorským
dozorem projektanta při realizaci stavby (dále: „služba“).
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2.2.2 Součástí předmětu této VZ jsou tyto jeho části:
a) Průzkumné a přípravné práce spočívající v činnosti v rozsahu a obsahu vymezeném
v konceptu návrhu smlouvy, části B, článku III - Předmět plnění, odstavce 2.1, jež je součástí
této ZD jako její Příloha č. 2.
b) Vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (dále: „DVSP“) dle § 1d
v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd.
předpisů v rozsahu a obsahu vymezeném v konceptu návrhu smlouvy, části B, článku III Předmět plnění, odstavce 2.2, jež je součástí této ZD jako její Příloha č. 2.
c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 1 písmena f) a § 3
v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd.
předpisů (dále: „PDPrS“), která bude současně dokumentací pro výběr dodavatele stavby
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu
a obsahu vymezeném v konceptu návrhu smlouvy, části B, článku III -Předmět plnění, odstavce
2.3, jež je součástí této ZD jako její Příloha č. 2.
d) Inženýrská činnost pro uvedenou stavbu za účelem obstarání společného povolení dle
§ 94p stavebního zákona, na základě kterého bude možno stavbu provést (dále jen
„inženýrská činnost“) v rozsahu a obsahu vymezeném v konceptu návrhu smlouvy, části C,
článku XII - Předmět plnění, odstavce 2, jež je součástí této ZD jako její Příloha č. 2.
e) Autorský dozor projektanta dle ustanovení § 152, odst. (4) stavebního zákona a dle
rozsahu Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských
činností UNIKA v rozsahu a obsahu vymezeném v konceptu návrhu smlouvy, části C, článku
XII - Předmět plnění, odstavce 3, jež je součástí této ZD jako její Příloha č. 2.
2.2.3 Předmět plnění VZ zahrnuje i vypracování průkazu energetické náročnosti budovy
a realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu celé
zakázky. Vymezení obsahu a rozsahu předmětu této VZ jakožto i další podmínky pro jeho
plnění jsou obsaženy a dány celým obsahem konceptu návrhu smlouvy, jež je součástí této ZD
jako její Příloha č. 2 (dále: „Příloha č. 2 ZD“).
Další závazné a technické podmínky pro plnění této VZ jsou obsaženy v části 5. této ZD.
2.2.4 Předmět VZ=dílo je dále specifikováno všemi zadávacími podmínkami této veřejné
zakázky a vlastní nabídkou účastníka-vybraného dodavatele-zhotovitele.
2.2.5 Zařazení předmětu dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací v klasifikaci CPV se
zejména jedná o následující:
71320000-7 technické projektování
71300000-1 technicko-inženýrské služby
71521000-6 dohled na staveništi
71246000-4 určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71250000-5 architektonické, technické a zeměměřičské služby
2.3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místo plnění/realizace:
Okres, stát:
Kód dle CZ-NUTS:
Předpokládaný termín realizace VZ:
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2.3.1 Dobu plnění a další podmínky pro průběh realizace předmětu této VZ jsou podrobně
vymezeny a zadavatelem stanoveny v části B, článku IV. a části C, článku XIII. Přílohy č.2
této ZD.
2.3.2 Při zpracování nabídky musí účastník respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné
zakázky následující podmínky:
-Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení
a podepsáním příslušné smlouvy. Termín podpisu smlouvy o dílo zadavatelem se předpokládá
do 30. 9. 2019 za těchto předpokladů:
-standardního průběhu zadávacího řízení (pokud nebudou zadavatelem řešeny podané námitky
a nenastanou nepředvídatelné okolnosti či události), nebudou vzneseny dotazy zadavatele či komise
na dodavatele k objasnění kvalifikace, k objasnění částí nabídky či k mimořádně nízké nabídkové
ceně, zdárného ukončení zadávacího řízení a standardní součinnosti vybraného dodavatele při
uzavření smlouvy.

2.3.3 Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrských činností včetně zahájení
autorského dozoru projektanta nad prováděním vlastní stavby bude zahájeno vždy až na
základě doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací k plnění předmětu
příslušné části díla.
2.4. VÝKAZ VÝMĚR

Součástí této ZD není výkaz výměr.
2.5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.5.1 Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám = podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále: „vysvětlení ZD“)
obdobně dle § 98 zákona v souladu s ust. § 53, odst. (3) zákona. Tato žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace (dále: „žádost“) musí být písemná. Zadavatel požaduje elektronické
doručování žádosti prostřednictvím el. nástroje E-Zak.
2.5.2 Na základě žádosti zadavatel poskytne dodavateli i všem, v té době známým dodavatelům,
vysvětlení ZD obdobně dle ustanovení § 98 zákona i na svém profilu zadavatele.
2.5.3 Žádost doručí dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle
ust. § 54, odst. (5) zákona, to znamená nejpozději 7 pracovních dnů před skončením lhůty
k podání nabídek. Na žádosti podané po uplynutí této lhůty nemusí být zadavatelem reagováno.
2.5.4 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby svou žádost doručili stanoveným způsobem
zadavateli včas v takovém termínu, aby dodavatel obdržel odpověď od zadavatele na svoje
dotazy v době, kdy může obsah odpovědí zadavatele ještě využít pro sestavení své nabídky.
2.6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.6.1 Prohlídka místa plnění této veřejné zakázky se uskuteční dne 22. 7. 2019 se srazem
účastníků v 10:00 hodin před hlavním vchodem do budovy jídelny ZŠ Kolín 2, Kmochova
124, 280 02 Kolín. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit zástupci zadavatele, přizvané a
pověřené osoby zadavatelem a maximálně dva zástupci od každého dodavatele. Na prohlídce
místa plnění nebudou poskytovány žádné informace vztahující se k ZD a zadávacím
podmínkám. Jiný termín prohlídky není možné sjednávat.
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2.6.2 Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Mgr. Barbora Vedralová, tel.: 321 748
283, e-mail: barbora.vedralova@mukolin.cz.
2.6.3 Vzhledem k charakteru poskytovaných prací doporučuje důrazně zadavatel účastníkům
účast a prohlídku vlastního místa plnění zakázky a dotčených prostor k sestavení nabídky
tohoto zadávacího řízení.
2.7. PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.7.1 Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. (1), písm. b) zákona obdobně požaduje,
aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího
řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
2.7.2 Rozložení zajištění realizace celého předmětu VZ svými silami či pomocí poddodavatelů
účastník do nabídky vloží pomocí vyplněného předepsaného přehledu dle Přílohy č. 5 této
průvodní textové části zadávací dokumentace. Pokud účastník poddodavatele nevyužije, je
povinen tuto přílohu přesto využít a vepsat do tabulky této přílohy text o tom, že účastník pro
tuto VZ nemá v úmyslu využít poddodavatele, či mu nejsou žádní poddodavatelé známi při
sestavení jeho nabídky.
2.7.3 V souladu s ustanovením § 105, odst. (2) zákona obdobně zadavatel požaduje, aby
zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným
dodavatelem. Vybraným dodavatelem musí být plněny bez využití poddodavatele tyto níže
uvedené významné činnosti při plnění předmětu VZ:
Poddodavatelem nesmí být plněna funkce hlavního projektanta a nesmí být
poddodavatelsky plněn autorský dozor projektanta.
2.8. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel poskytnutí jistoty nepožaduje.
2.9. POSKYTNUTÍ ÚPLNÉ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Kompletní zadávací dokumentace je poskytnuta bezplatně v elektronické formě na profilu
zadavatele.
2.10. ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Při změně či doplnění zadávací dokumentace zadavatel postupuje dle ust. § 99 zákona obdobně.
2.11. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

V souladu s ustanoveními § 100 zákona si zadavatel vyhrazuje právo využít tyto změny
závazku:
2.11.1 Dle § 100 odst. (2) zákona si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele v průběhu plnění
předmětu VZ – plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem v průběhu trvání plnění předmětu
VZ-předmětu uzavřené smlouvy nebo
2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem v průběhu trvání plnění předmětu
VZ-předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených a dle ust. § 223 zákona či
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z důvodů uvedených v uzavřené smlouvě s dodavatelem při neplnění povinností
dodavatele.
2.11.1.1 Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva
k plnění předmětu této VZ bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém
pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být
uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím či dalším pořadí
v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
2.11.1.2 Pro tohoto dodavatele a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací
podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu VZ- předmětu smlouvy. Přílohou takto
uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol o plnění předmětu
smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již
provedených prací na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
2.11.1.3 Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy
a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před
uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto
zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
2.12. POSKYTNUTÍ BANKOVNÍCH ZÁRUK

Zadavatel poskytnutí bankovních záruk nepožaduje.
3. POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
3.1. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.1.1 Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění zakázky obsaženého
v příloze č. 2 této ZD. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu
celkem bez daně z přidané hodnoty (dále jen: „DPH“), výši DPH zvlášť a cenu celkem včetně
DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky -viz
Příloha č. 1 této ZD, která musí být ve shodě údajů o nabídkové ceně v návrhu smlouvy
o poskytování služeb- viz Příloha č. 2 této ZD a Přílohy č. 4 – Sestavení nabídkové ceny.
3.1.2 Nabídková cena musí obsahovat i veškeré nutné vedlejší náklady k realizaci předmětu
této veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na pojištění, daně,
poplatky, náklady na reprodukci materiálů a dokumentů, poštovné, telekomunikační poplatky,
cestovné, ubytování, stravné a jakékoliv další výdaje a náklady potřebné pro řádnou realizaci
předmětu této veřejné zakázky). Veškeré finanční a materiálové náklady musí být dodavatelem
zakalkulovány do nabídkové ceny.
3.1.3 Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru až do
doby úplného dokončení předmětu VZ.
3.1.4 Součtem dílčích nabídkových cen pro jednotlivé části předmětu VZ je dána celková
nabídková cena v Kč bez DPH za celou dobu plnění a předmět této VZ. Účastník je povinen
k sestavení nabídkové ceny využít Přílohu č. 4 této ZD s názvem: „Sestavení nabídkové
ceny“.
Podmínky a pokyny k využití Přílohy č. 4 této ZD (dále i: „tabulky“) pro sestavení nabídkové
ceny jsou následující:
Výzva-Zadávací dokumentace

Stránka 11

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČ: 00235440, DIČ: 00235440
tel.: 321 748 111, e-mail: posta@mukolin.cz, http:// www.mukolin.cz, IDDS: 9kkbs46

3.1.4.1 Účastník pro všechny jednotlivé položky tabulky uvede dílčí nabídkovou cenu pro
jednotlivé dílčí části plnění předmětu této VZ. Vyplnění dílčích nabídkových cen hodnotou 0
je nepřípustné.
3.1.4.2 Součtem dílčích nabídkových cen je dána celková nabídková cena v Kč bez DPH této
VZ, ke které bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
3.1.4.3 Další úpravy, přepisy či doplňování tabulky účastníkem mohou být zadavatelem
považovány za nesplnění zadávacích podmínek.
3.1.5 Zadavatel stanovuje maximální možnou nabídkovou cenu předmětu plnění této veřejné
zakázky ve výši 4 000 000 Kč bez DPH. Pokud účastník ve své nabídce uvede cenu vyšší než
je tato zadavatelem stanovená a uvedená hranice nabídkové ceny, tento účastník bude z dalšího
průběhu zadávacího řízení vyloučen.
3.2. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU

3.2.1 Změna výše nabídkové ceny je možná pouze v případě těchto objektivních podmínek:
- zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě
prací a služeb uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny;
následně bude o tomto uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem.
Jiné podmínky pro změnu nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
3.2.2 V případě, že se při plnění zakázky vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další

práce (práce nezahrnuté v ZD), které bude nezbytné provést pro řádné splnění účelu VZ, bude
jejich zadání řešeno v souladu s ustanoveními § 222 zákona.
3.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou podrobně vymezeny a zadavatelem stanoveny v obchodních
podmínkách v části B, článku VIII. a části C, článku XV. Přílohy č. 2 této ZD.
4. OBCHODNÍ PODMÍNKY
4.1 Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu
ustanovení § 37, odstavec (1), písmeno c) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou
zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy.
4.2 Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Smlouva musí respektovat
stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo
v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
4.3 V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají účastníci možnost si případné
nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené
v části 2.5 této ZD.
4.4 Zadavatel požaduje pro plnění předmětu této VZ tyto níže uvedené obchodní podmínky,
které musí být účastníkem respektovány a zapracovány v uvedeném znění do smlouvy.
4.5 Obchodní podmínky pro tuto VZ v podobě předepsaného návrhu smlouvy jsou zadavatelem
vymezeny v Příloze č. 2 této ZD, které musí povinně účastník využít pro sestavení návrhu
smlouvy za výše uvedených podmínek.
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4.6 Pokud má účastník ve smlouvě něco doplnit, předepsaný návrh smlouvy tato místa doplnění
vyznačuje takto: …xxx…
Účastník do smlouvy musí doplnit:
- identifikační a kontaktní údaje účastníka
- cenu předmětu plnění smlouvy
- datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.
4.7 Tento návrh smlouvy bude následně ve shodném obsahu podkladem uzavíraného smluvního
vztahu mezi zadavatelem-objednatelem-příkazcem a vybraným dodavatelem-zhotovitelempříkazníkem.
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5. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá technické podmínky ve smyslu
ustanovení § 37, odstavec (1), písmeno b) zákona obdobně.
Závazným podkladem pro vypracování projektových dokumentací je Studie realizovatelnosti
vypracovaná společností AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář,
Plynárenská
830,
280
02
Kolín
IV,
IČO:
272
10
341
v Kolíně v srpnu/2018 a Dodatek č. 1 studie realizovatelnosti vypracovaný společností AZ
PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV,
IČO: 272 10 341 v Kolíně v dubnu 2019 (dále: „Studie realizovatelnosti“).
Dle dodatku č. 1 studie realizovatelnosti zadavatel požaduje rozdělení předmětné stavby
na tři samostatné etapy a to tak, aby bylo možno vždy využívat jednotlivé části stavby po
provedených úpravách se zachováním cílového navrženého stavu po provedené etapizaci.
Jednotlivé etapy musí být tedy v takových celcích, aby mohly být zkolaudovány a užívány zcela
samostatně.
Technické podmínky této VZ jsou zadavatelem kromě příslušné legislativy a norem vymezeny
následovně:
5.1 V projektové dokumentaci pro provádění stavby a výkazu výměr se nesmí objevovat odkazy
na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či
celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu
pokud by to vlivem toho vedlo ke zvýhodnění určitého výrobku či dodavatele. Pokud ve zcela
výjimečných a ojedinělých případech není možné popsat onu vymezenou část předmětu veřejné
zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem
dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto
případech zadavatel umožní dodavatelům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení ve srovnatelné úrovni nákladů provozu nebo pro zadavatele
výhodnější. U takových to položek musí být potom zpracovatelem PD a výkazu výměr uveden
jednotlivě pro každou položku možnost na obdobné řešení. Použití takových to položek musí
být dopředu konzultováno s kontaktní osobou zadavatele.
5.2 Soupis stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr musí být vypracován dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5.3 Pokud zadavatel v průběhu realizace díla zjistí, že příslušná část PDPrS či jiných výstupů
činností dodavatele je potřeba doplnit či přepracovat z důvodů nezaviněných na straně
zadavatele a v souladu se zadávacími podmínkami, tyto úpravy či doplnění budou bezodkladně
dodavatelem bezúplatně zpracovány či změněny dle požadavků zadavatele či jeho pověřené
osoby. Bezodkladně znamená do 15 pracovních dnů.
5.4 Výkon autorského dozoru bude dodavatel provádět v souladu se zadávacími podmínkami
zpravidla 1x za 14 dnů v rámci kontrolních dnů stavby v termínech stanovených zadavatelem,
v případě objektivně vyvolané potřeby i v dalších termínech bez změny ceny za provádění
autorského dozoru. Zadavatel předpokládá celkovou dobu výstavby v počtu 50 týdnů. Přesná
doba a zahájení výkonu autorského dozoru bude oznámena příkazcem příkazníkovi po
ukončení zadávacího řízení na dodavatele stavby s předstihem minimálně 15 dní. Práce při
výkonu autorského dozoru projektanta zahájí příkazník až na základě písemné výzvy příkazce
k zahájení plnění autorského dozoru projektanta nad prováděnou stavbou či nad její jednotlivou
dílčí etapou. Prováděný výkon autorského dozoru nemusí být vykonáván v souvislém průběhu
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výše uvedené celkové stanovené doby, neboť celá stavba dle PDPrS bude rozdělena do několika
samostatných etap výstavby a v tomto případě bude adekvátně k této dílčí etapě výstavby
vykonáván i autorský dozor projektanta pro tuto etapu a v této době.
5.5 Výhradní licencí je výlučné majetkové právo výsledky tvůrčí činnosti dodavatele včetně
jeho hmotného zachycení užít. Výhradní licenci k dílu dodavatel zadavateli poskytne dle
zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
5.6 Projektová dokumentace musí být uspořádána, upravena a opatřena tak, aby bylo možné
jednoznačně identifikovat projektanta (autora) každé z jejích příslušných částí v souladu s ust.
§ 13 odst. 3 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: „autorizační zákon") a určit tak podíl jeho právní odpovědnosti za odbornou
úroveň navrhovaného řešení dle § 159 odst. 2 stavebního zákona a § 12, odst. 1 autorizačního
zákona.
5.7 Dodavatel dle ust. § 159, odst. 2 stavebního zákona v plném rozsahu odpovídá za
projektovou dokumentaci stavby jako celek, zejména za koordinaci a kompletaci jednotlivých
částí dokumentace, a to i tehdy, nebude-li stavebníkem pověřen funkcí hlavního projektanta
podle § 113 odst. 2 stavebního zákona.
5.8 Další závazné pokyny zadavatele k vypracování PDPrS a výkazu výměr pro výběr
zhotovitele stavby (dále: „VV“) v souladu a dle vyhlášky 169/2016 Sb.:
Všechny náklady to znamená i vedlejší a ostatní náklady definované dle vyhlášky se musí objevit jako
položky VV a ty musí být i podrobně popsány v Soupisu prací. Co tam nebude uvedeno, to nemůže být
součástí předmětu a tudíž i ceny zakázky. Cenové soustavy většinou tyto ostatní a vedlejší náklady
neobsahují, proto je nutné u každé položky těchto nákladů jednoznačně tyto položky obsahově vymezit,
co všechno obsahují, aby účastníci tyto položky jednoznačně a porovnatelně mohli nacenit. Je možné
popis položky nahradit odkazem na část PD, kde je tato položka ostatních či vedlejších nákladů podrobně
popsána. Z těchto nákladů nemohou být uvedeny náklady na TDS a autorský dozor, na koordinátora
BOZP nebo náklady na dopracování realizační dokumentace to si musí hradit zadavatel přímo sám, nebo
i vůbec nemohou být přenášeny na zhotovitele (koordinátor BOZP,TDS a autorský dozor). Musí tam být
uvedeny např. náklady (pokud jsou relevantní) na zařízení staveniště, geodetické zaměření před, v
průběhu či po výstavbě, dokumentaci skutečného provedení, dočasné dopravní značení (DIO) a náklady
na skládkovné atd.
b) Obchodní názvy pouze uvádět ve výjimečných případech.
c) VV musí obsahovat příslušné součty u sumarizujících položek, jak bylo k výpočtu dospěno. To znamená
uvést konkrétní součet všech jednotlivých výměr, jak se dospělo k celkovému součtu výměry pro danou
položku, pokud se skládá jako součet z různých jednotlivých výměr.
d) U položek VV musí být uvedeny odkazy na výkresovou či textovou část PD, aby byla možná jejich
jednoznačná kontrola- musí být u každé položky či skupiny položek jednoznačně uvedeno, ve kterém
výkresu či textové části PD přesně se tato položka objevuje.
e) Soupis prací jednoznačně popisuje všechny jednotlivé dílčí úkony, přesné technologické postupy,
dodávky, materiály pro konkrétní danou položku VV, odkazuje na kvalitu i např. dle příslušných norem
tak, aby byla položka VV jasně definována a nebylo možné jiného výkladu a tím i jiného rozsahu nacenění
takovéto položky v jiné kvalitě prací, dodávek či služeb u účastníků z důvodu nejednoznačnosti vymezení
položky. To se dá ale nahradit odkazem na cenovou soustavu.
f) Ve VV není možné například uvádět, že konkrétní výrobek bude upřesněn na základě požadavků
investora!!! (například typ svítidla: ve VV nesmí být sice uveden typ a výrobce, ale musí být svítidlo
definováno požadavky nav výkon a funkci-tedy jasné technické parametry či požadované vlastnosti či
funkce svítidla)
g) Parametry musí být uvedeny buď v rozmezí hodnot, či minimálně/maximálně, neměly by se užívat přesná
číselná vyjádření hodnot, aby směřovala k jednomu výrobku.
a)
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h) Pokud se někde ve VV objeví vyjímečně "komplety", musí být jednoznačně rozepsány v Soupisu prací
do jednotlivých dílčích položek tak, aby mohly být podány porovnatelné nabídky. Pokud je ve výkazu
výměr uveden jako položka komplet, musí být někde jasně definované technické a jakostní parametry či
další soupis prací dodávek a služeb s dílčím VV.
i) Výkaz výměr bude jako jeden excelovský soubor, kde jednotlivé listy či záložky tohoto jediného souboru
tvoří jednotlivé stavební objekty+ krycí list rozpočtu + celková rekapitulace rozpočtu+ ostatní a vedlejší
náklady (společné pro celou stavbu, není vhodné je dávat zvlášť ke každému SO, není vhodné mít více
krycích listů či rekapitulací). Není vhodné, když účastníci musí ceny za jednotlivé stavební objety sčítat
a ručně doplňovat do celkového Krycího listu a rekapitulace rozpočtu z jednotlivých excelovských
souborů, které jsou vypracovány samostatně zvlášť pro jednotlivé SO, potom se toto těžko kontroluje a
rovněž účastníci dělají chyby při ručním sčítání těchto SO do celkové rekapitulace. VV bude připraven
od rozpočtáře tak, aby byly nastaveny automatické funkce sčítání a doplňování čísel do jednoho
celkového Krycího listu a celkové rekapitulace a ne aby si účastníci museli něco doplňovat a sčítat.
Účastníci budou doplňovat pouze jednotkové ceny a nic víc, vše ostatní by měl excelovský soubor
dopočítat automatickými funkcemi násobení a sčítání.
j) Jako samostatnou záložku VV je vhodné mít návod na využití VV-je to i požadavek vyhlášky 169/2016
Sb.
k) Ve VV není možné předepisovat procenta k ocenění zařízení staveniště či jiných dalších nákladů,
procenta rezervy a podobně (ani na Krycím listu)-to je na vůli účastníka, jak si tyto položky nacení,
nehledě na to, že tyto položky musí být definovány ve VV, nikoliv pouze uvedeny na Krycím listu
rozpočtu.
l) Ve VV není možné mít řádky na vícepráce či položky na rezervu.
m) Do VV je nutné doplnit klasifikaci každého SO a IO dle a ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016
Sb.- třídník klasifikace stavebních a inženýrských objektů.
n) Pro lepší přehlednost je dobré mít uvedeny názvy výkresů a neuvádět pouze číselné označení. Názvy
výkresů a VV uvádět co nejkratší, při delších názvech jsou potom problémy s otevíráním souborů, neboť
je překročena maximální stanovená délka cesty k otevření vlastního dokumentu ve stromu uložení
souborů.

6. POŽADAVKY PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
6.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

Zadavatel v souladu s ustanovením § 53, odst. (4) zákona požaduje prokázání splnění
kvalifikace dodavatele, který musí prokázat:
a) základní způsobilost
b) profesní způsobilost
c) technickou kvalifikaci
6.1.1. Prokázání kvalifikace při společné účasti dodavatelů obdobně dle § 82 zákona
Každý dodavatel prokáže základní způsobilost požadovanou zadavatelem a profesní
způsobilost dle § 77, odst. (1) zákona samostatně každý zvlášť.
6.1.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob -je řešeno a využito obdobně
ustanovení § 83 zákona
6.2. POŽADAVKY ZADAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE

6.2.1.Základní způsobilost dle § 74 zákona obdobně
I. Základní způsobilost splňuje dodavatel, na kterého se nevztahuje žádný z případů uvedených
v ustanovení § 74, odst. (1), písm. a) až písm. e) zákona.
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II. Prokázání splnění základní způsobilosti
Splnění výše uvedených požadavků zadavatele na prokázání splnění základní způsobilosti
prokáže účastník pro tuto veřejnou zakázku podle části I. předložením čestného prohlášení
s využitím vzoru, který je součástí této průvodní textové části ZD jako Příloha č. 6.
6.2.2. Profesní způsobilost obdobně dle § 77 zákona
Splnění profesní způsobilosti prokáže v této veřejné zakázce účastník, který předloží:
a) dle § 77, odst. (1) zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a současně
b) dle § 77, odst. (2), písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, to znamená doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění k Projektování staveb.

6.2.3. Technická kvalifikace
I. Způsob a rozsah prokázání splnění kvalifikace
Účastník předloží seznam jím provedených významných služeb obdobného charakteru za uplynulé 3
roky, kterými jsou projektování těchto budov: novostavba, rekonstrukce, přestavba, vestavba, přístavba
či nástavba ke stávající budově pro trvalý či dlouhodobý pobyt osob, tedy budov se zajištěným
vytápěným
vnitřním
prostorem,
které
spadají
do
působnosti
technické
normy
ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana budov – část 2 (jako např. školy, víceúčelové budovy,
společenská střediska pro volný čas, kulturní střediska, umělecké a kulturní budovy, univerzitní objekty,
knihovny, ubytovací a restaurační budovy, hotely, banky, pošty, administrativně-správní budovy,
budovy sloužící pro zdravotnictví a sociální péči a podobně; nikoliv rodinné domy a nikoliv budovy pro
průmyslovou či jinou výrobu) s finanční hodnotu minimálně 30,0 mil. Kč bez DPH rozpočtových
nákladů těchto projektovaných staveb (hodnota z PD pro provedení stavby) pro každou takovou to
zakázku (dále jen: „referenční zakázky“).
Pro sestavení „Seznamu významných služeb obdobného charakteru“ realizovaných dodavatelem za
uplynulé 3 roky využije účastník Přílohu č. 7 této ZD.

II. Vymezení minimální úrovně kvalifikace, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu
plnění veřejné zakázky
Účastník musí v Seznamu významných služeb obdobného charakteru prokázat, že za poslední 3
roky realizoval (dodavatel řádně a úplně dokončil dílo) zakázky s tímto vymezením:
Dodavatel realizoval minimálně 2 referenční zakázky vymezené dle části 6.2.3 -I této ZD na zhotovení
projektové dokumentace pro vydání společného povolení či stavebního povolení včetně i následně
vypracované projektové dokumentace pro provedení stavby dle § 1 písmena d a písmena e) vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zn. pozd. předpisů pro každou referenční zakázku s finanční
hodnotu minimálně 30,0 mil. Kč bez DPH rozpočtových nákladů (dle rozpočtu PD pro provedení
stavby) těchto projektovaných zakázek.
Tyto zakázky budou jasně a zřetelně vyznačeny v Seznamu významných služeb obdobného charakteru
tak, aby bylo účastníkem jasně a konkrétně deklarováno splnění této úrovně požadované kvalifikace.
Vzor pro vyplnění údajů o zakázce v Seznamu významných služeb je následující:
Název a
finanční rozpočtová
hodnota projektované
stavby v Kč bez DPH
Výzva-Zadávací dokumentace
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PD ve stupni DVSP a
PDPrS ZŠ Benešov,
náklady stavby 85 mil Kč
bez DPH
PD ve stupni DVSP a
PDPrS
Nemocnice
Příbram, náklady stavby
105 mil Kč bez DPH

PD na rekonstrukce a stavební
úpravy ZŠ Benešov

Město
Benešov

04/2017-05/2018

PD na rekonstrukce a stavební
úpravy Nemocnice Příbrampavilony chirurgie

Město Příbram

07/2016-05/2017

Ing.
Karel
Veselý,
vedoucí odboru investic
MÚ Benešov, telefon:
750 245 245
Ing. Josef Podhorný,
vedoucí odboru investic
MU Příbram, telefon:
652 154 257

6.2.4. Vyhrazené podmínky k prokázání kvalifikace
6.2.4.1 V souladu s ustanovením § 84 zákona obdobně si zadavatel vyhrazuje podmínku, že pokud bude
nabídka podána společně více dodavateli, nelze pro prokázání výše uvedeného kritéria technické
kvalifikace sčítat hodnoty od těchto jednotlivých dodavatelů k dosažení požadované úrovně kvalifikace
vymezené pod bodem 6.2.3. část II. této ZD (referenční zakázky). Alespoň jeden takovýto dodavatel
musí požadovanou úroveň kvalifikace prokázat v plném rozsahu dle části 6.2.3., část II. této ZD i včetně
příslušných
požadovaných
služeb
s uvedenými
podmínkami
v požadovaném
počtu
a rozsahu.
6.2.4.2 Pokud bude uzavřena smlouva či ujednání mezi dodavateli za účelem a při podání společné
nabídky v souladu s s ustanovením § 37, odst. (4) a ust. § 103, odst. (1), písm. f) zákona, musí být v této
smlouvě či ujednání uveden přesný a jasně definovaný rozsah a předmět prací a služeb poskytovaných
dodavatelem na této VZ, kterými v nabídce dodavatel prokázal všechny profesní či technické
kvalifikační předpoklady v rozsahu a úrovni kvalifikace vymezené dle této ZD.

Pokud jeden z těchto dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, prokazoval technickou
kvalifikaci dle části 6.2.3 této ZD sám bez využití poddodavatele, musí být ta část předmětu
VZ, ke které se vztahuje prokázání této kvalifikace tímto dodavatelem i potom řádně tímto
dodavatelem v době realizace a plnění této části předmětu VZ také plněna. Není tedy možné,
aby dodavatel podávající společnou nabídku, který prokázal splnění technické kvalifikace
k provádění příslušných prací na příslušné části předmětu této VZ sám bez pomocí
poddodavatele nakonec onu příslušnou část předmětu VZ vůbec neprováděl.
6.3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

6.3.1 Předložení dokladů kvalifikace v nabídce a před podpisem smlouvy
V tomto zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů může
prokázat i předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje či předložením jednotného
evropského osvědčení podle § 87 zákona. Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena
smlouva dle ust. § 124 zákona, je povinen potom v tomto případě před jejím uzavřením
v souladu s ust. § 122, odst. (3), písm. a) zákona předložit zadavateli originály dokladů
prokazujících splnění kvalifikace v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem
či převodem originálů nebo ověřených kopií z listinné podoby do elektronické na základě
elektronické konverze listinných dokumentů do elektronické formy, pokud nebyly tyto doklady
v této formě vloženy již v nabídce. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy a dále bude postupováno dle ustanovení § 48, odst. (2), písm.
a) a § 125 zákona.
6.3.1.1 Dodavatel může doložit v nabídce k prokázání kvalifikace čestné prohlášení
o splnění všech požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace. Pro toto
prohlášení může dodavatel využít vzor prohlášení, který je Přílohou č. 3 této PTČ ZD.
6.3.1.2. Pokud bude využito právo dodavatele dle předchozího odstavce, vybraný dodavatel,
se kterým má být uzavřena smlouva dle ust. § 124 zákona před uzavřením smlouvy předloží
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originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů k prokázání kvalifikace v elektronické podobě
včetně dokladů třetí osoby, se kterým dodavatel prokazuje část své kvalifikace, na základě
elektronické konverze dokumentů z listinné do elektronické formy dokumentů nebo přímo
vystavené v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem:
I. K prokázání základní způsobilosti bude vybraným dodavatelem dle části 6.2.1. této průvodní
textové části ZD předloženo:
- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

II. K prokázání profesní způsobilosti bude vybraným dodavatelem dle části 6.2.2. této průvodní
textové části ZD předloženo:
- výpis z obchodního rejstříku
- požadovaná oprávnění k podnikání

III. K prokázání technické kvalifikace bude vybraným dodavatelem dle části 6.2.3. této
průvodní textové části ZD předloženo:
- Seznam významných služeb obdobného charakteru
V případě prokázání splnění části kvalifikace pomocí třetí osoby, budou před podpisem smlouvy
doloženy i údaje a doklady vztahující se k prokázání části kvalifikace pomocí této osoby dle
příslušných ustanovení § 83 zákona obdobně.

6.3.2. Právo zadavatele na uveřejnění vyloučení účastníka na profilu zadavatele
V souladu s ustanovením § 53, odst. (5) zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámení
o vyloučení účastníka v případě neprokázání kvalifikace v nabídce či před uzavřením smlouvy
oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení
o vyloučení považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele-viz odkaz
profilu zadavatele v čl. 2.1. této ZD.
6.3.3. Pravost a stáří dokladů
Dle § 53, odst. (4) zákona doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6.3.4. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení se řídí dle ust. § 88 zákona obdobně
7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
7.1. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

Podmínky sestavení a podání nabídek jsou řešeny ust. § 103 a 107 zákona.
7.1.1 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě pouze v elektronické
podobě. Jinou formu nabídek zadavatel nepřipouští. Nabídka bude vyhotovena a podána
v souladu s ust. § 107 zákona obdobně.
7.1.2 Nabídka bude zadavateli podána pouze elektronickou formou prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje E-Zak na adrese: https://zakazky.mukolin.cz (dále i:
„E-Zak Kolín“)
7.1.3 Po registraci dodavatele na tomto elektronickém nástroji je doporučeno provést test
nastavení prohlížeče a test podání zkušební nabídky.
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7.1.4 Nabídka bude podána ve formátu, který je elektronickým nástrojem E-Zak Kolín
podporován.
7.1.5 Podrobný postup pro vložení a odeslání nabídky prostřednictvím el. nástroje E-Zak je
uveden v uživatelské příručce, která je volně dostupná ke stažení na úvodní straně www stránek
E-Zak Kolín.
7.1.6 V souladu s ustanovením § 53, odst. (5) zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámení
o vyloučení účastníka v případě nesplnění obsahu nabídky oznámit jeho uveřejněním na profilu
zadavatele; v takovém případě se oznámení o vyloučení považuje za doručené okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele-viz odkaz profilu zadavatele v čl. 2.1 této PTČ ZD.
7.1.7 V souladu s ustanovením § 103, odst. (1), písm. f) zákona zadavatel požaduje, aby
v případě společné účasti dodavatelů v nabídce nesli odpovědnost všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Toto ujednání musí být jasně
a srozumitelně uvedeno v uzavřené smlouvě či ujednání mezi dodavateli za účelem a při podání
společné nabídky v souladu s ustanovením § 37, odst. (4) zákona.
7.2. POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY

Předložené části, listiny či doklady nabídky budou vloženy jako dokumenty oskenovaných
originálů ručně podepsaných dokumentů ve formátu *pdf či mohou být vloženy i ve formátu
vytvořeného *pdf ze základních formátů (word) a potom následně elektronicky podepsaných
těchto dokumentů ve formátu *.pdf. Doklady a dokumenty části 7. a 8. nabídky nemusí být
podepsány. Pro doklady k prokázání jistoty v nabídce platí podmínky dle části 2.8.3 této PTČ
ZD.
Pokud účastník elektronicky podepíše celou nabídku při jejím vložení do systému
elektronického nástroje jako el. podepsaný komplet, nemusí být potom jednotlivé části nabídky
již účastníkem podepsány.
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Nabídka v elektronické podobě bude obsahovat tyto části:
1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ vypracovaný dle Přílohy č. 1 této ZD ve formátu
*pdf opatřený datem podepsání, podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.
2. Doklady při podání společné nabídky více dodavateli ve formátu *pdf
Nabídka podaná společně více dodavateli bude v souladu s ustanovením § 37, odst. (4) a ust. §
103, odst. (1), písm. f) zákona obsahovat písemnou smlouvu, ujednání, dohodu či jinou listinu
uzavřenou mezi všemi dodavateli podávajícími společnou nabídku, ve které budou ujednání o
vzájemném rozdělení odpovědnosti za předmět plnění veřejné zakázky včetně uvedení údajů
pro splnění podmínek dle části 6.2.4 této ZD a dále i o vymezeních vzájemných práv a
povinností dodavatelů při podání nabídky a v průběhu soutěže. Pokud sdružení dodavatelů (či
jiná seskupení dodavatelů podávajících společnou nabídku) zvolí pro účely soutěže
reprezentanta sdružení, budou v této části uvedeny i identifikační údaje tohoto reprezentanta
pro právnickou nebo fyzickou osobu. Zadavatel si vyhrazuje právo dle ust.
§ 104, odst. (1) zákona obdobně vyžadovat originál či úředně ověřenou kopii této listiny
v elektronické formě postupem dle ust. § 122, odst. (3) zákona obdobně na základě elektronické
konverze dokumentů dle zvláštního právního předpisu.
3. Pověřovací listiny ve formátu *pdf
Při pověření jiných fyzických osob k jednání a úkonům souvisejícím s průběhem soutěže, bude
účastníkem v této části předložena listina s tímto pověřením. Zadavatel si vyhrazuje právo dle
ust. § 104, odst. (1) zákona obdobně vyžadovat originál či úředně ověřenou kopii této listiny
v elektronické formě postupem dle ust. § 122, odst. (3) zákona obdobně na základě elektronické
konverze dokumentů dle zvláštního právního předpisu.
4. Doklady prokazující kvalifikaci dle části 6 této PTČ ZD či čestné prohlášení dle Přílohy
č. 3 této ZD ve formátu *pdf.
5. Návrh smlouvy ve formátu *pdf, který bude podepsán oprávněnou osobou účastníka jednat
za nebo jménem účastníka a případně otiskem razítka účastníka. Návrh smlouvy účastníka bude
předložen dle podmínek uvedených v části 4. této ZD s využitím závazného vzoru, jež je
Přílohou č. 2 této ZD.
U společné nabídky více dodavatelů bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné
nabídky, pokud není ve smlouvě či jiném ujednání o sdružení účastníků uvedeno jinak.
6. Formulář „Sestavení nabídkové ceny“, tj. dodavatelem sestavené celkové rekapitulace
sestavení nabídkové ceny dle Přílohy č. 4 této ZD v členění jednotlivých položek sestavených
za podmínek uvedených v části 3 této průvodní textové části ZD ve formátu *pdf.
7. Formulář s rekapitulací poddodavatelského zajištění zakázky dle části předmětu VZ
s uvedením identifikačních údajů poddodavatelů dle vzoru v Příloze č. 5 této ZD za podmínek
uvedených v části 2.7. této ZD ve formátu *.pdf.
8. Seznamu významných služeb obdobného charakteru této veřejné zakázky dle Přílohy
č. 7 této ZD pro účely hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu: „2. odbornost
dodavatele-referenční zakázky“.
V tomto seznamu uvede dodavatel všechny referenční zakázky vymezené v části 6.2.3- I této
ZD za posledních 10 let realizace zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení nebo dokumentace pro vydání společného povolení včetně i následně vypracované
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projektové dokumentace pro provedení stavby dle § 1 písmena d a písmena e) vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zn. pozd. předpisů pro referenční zakázky s finanční
hodnotu minimálně 30,0 mil. Kč bez DPH rozpočtových nákladů (dle rozpočtu PD pro
provedení stavby) těchto projektovaných zakázek.
Zadavatel bude od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy vyžadovat
v elektronické formě tyto dokumenty z nabídky vybraného dodavatele navíc ještě v těchto
formátech:
a)- ve formátu *.doc nebo *.docx tyto účastníkem vyplněné a do jeho nabídky vložené přílohy
PTČ ZD:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Obchodní podmínky- návrh smlouvy
Příloha č. 5 - Poddodavatelské zajištění předmětu VZ
Příloha č. 7 - Seznam významných služeb obdobného charakteru
Nedodání těchto dokladů v elektronické formě v požadovaných formátech od vybraného
dodavatele před uzavřením smlouvy však nebude důvodem k vyloučení tohoto vybraného
dodavatele.

7.3. PODÁNÍ NABÍDEK

V souladu s ustanovením § 103, odst. (1), písm. c) zákona zadavatel určuje k podání
elektronické nabídky účastníka elektronický nástroj E-Zak Kolín.
7.3.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
7.3.2 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 zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
7.3.3 Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně.
V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

7.3.4 Lhůta pro podání nabídky je do 6. 8. 2019 do 10:00 hodin.
7.4. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Záležitosti týkající se otevírání nabídek v elektronické podobě upravuje § 109 zákona.
7.4.1 Otevírání nabídek se uskuteční neveřejně.
7.4.2 Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla
podána-viz § 28, odst. (2) zákona.
7.5. ZADÁNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nebude uplatněno.
7.6. VARIANTNÍ PLNĚNÍ

Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.
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7.7. ZADÁVACÍ LHŮTA

V souladu s ustanovením § 40 zákona stanovil zadavatel zadávací lhůtu v počtu 60ti
kalendářních dnů.
8. HODNOCENÍ NABÍDEK
8.1. POSOUZENÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY

Pokud bude mít zadavatel či komise podezření, že předložená nabídka obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu, mohou být uplatněny postupy vymezené jako dle příslušných
ustanovení § 113 zákona obdobně. Posouzení ohledně mimořádně nízké nabídkové ceny však
nemusí být zadavatelem či komisí provedeno.
8.2. HODNOTÍCÍ KRITERIUM

Dle ustanovení § 114 zákona obdobně budou nabídky hodnoceny dle ekonomické výhodnosti
nabídky. V souladu s ustanovením § 114, odst. (2) zákona obdobně budou nabídky hodnoceny
dle těchto dílčích hodnotících kritérií s jejich váhami důležitosti pro zadavatele:
1. celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH
80 %
2. odbornost dodavatele-referenční zakázky
20 %
8.3. HODNOCENÍ NABÍDEK

Postup při hodnocení nabídek upravuje § 119 zákona obdobně.
8.3.1. SYSTÉM HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem, převážně systémem a způsobem
uvedeným v dnes již neplatné vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č.240/2004 Sb.
Pro hodnocení nabídek hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena výpočtem bodová hodnota, která
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro kritérium č.1 „celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH“ získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k
hodnocené nabídce.
U hodnotícího kritéria č.2. „odbornost dodavatele-referenční zakázky“ získá hodnocená
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky
k nejvhodnější nabídce.
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich
důležitosti pro toto zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria (procentním
koeficientem menším než 1). Na základě součtu výsledných hodnot přepočtených bodů
jednotlivých dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví
pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která
dosáhla nejvyšší hodnoty součtu přepočtených bodů za obě dílčí hodnotící kritéria celkem.
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Hodnocení nabídek provádí komise komisionálně, to znamená, že komise postupuje při
hodnocení nabídek jako celek dle názoru převažující většiny členů, hodnocení nabídek
jednotlivými členy hodnotící komise není u této veřejné zakázky uplatněno.
8.3.2. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK V DÍLČÍCH HODNOTICÍCH KRITERIÍCH

1. V hodnoticím kritériu č. 1 „celková nabídková cena v Kč uvedená bez DPH“ budou
nabídky hodnoceny za využití tohoto matematického modelu takto:
dosažený počet přepočtených bodů
hodnocené nabídky kr.č.1

celková nabídková cena v Kč bez DPH nejlepší nabídky

= 100 x

x 0,80
celková nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky

Pro toto hodnoticí kritérium budou hodnotící komisí využity údaje nabídky z Krycího listu
nabídky a formuláře - Sestavení nabídkové ceny, které musí souhlasit s údaji o ceně z návrhu
smlouvy nabídky.
Nejlepší nabídkou se rozumí hodnocená nabídka, která obsahuje nejnižší celkovou nabídkovou
cenu uvedenou v Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje maximální možnou nabídkovou cenu předmětu plnění této veřejné zakázky
ve výši 4 000 000 Kč bez DPH. Pokud účastník ve své nabídce uvede cenu vyšší než je tato
zadavatelem stanovená a uvedená hranice nabídkové ceny, tento účastník bude z dalšího
průběhu zadávacího řízení vyloučen.
2. V hodnoticím kritériu č. 2 „odbornost dodavatele-referenční zakázky“ budou nabídky
hodnoceny za využití tohoto matematického modelu takto:
dosažený počet přepočtených bodů
hodnocené nabídky kr.č.2

počet zakázek hodnocené nabídky

= 100 x

x 0,20
počet zakázek nejlepší nabídky

Pro toto hodnoticí kritérium budou hodnotící komisí využity údaje z části 8. nabídky dle části
7.2 této ZD. Nejlepší nabídkou se rozumí hodnocená nabídka, která obsahuje nejvyšší počet již
provedených referenčních zakázek za posledních 10 let realizace zhotovení projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení či dokumentace pro vydání společného povolení
včetně i následně vypracované projektové dokumentace pro provedení stavby dle § 1 písmena
d a písmena e) vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zn. pozd. předpisů pro stavby
referenčních zakázek uvedených v části 6.2.3-I. této ZD s finanční hodnotu minimálně 30,0 mil
Kč bez DPH rozpočtových nákladů (dle rozpočtu PD pro provedení stavby) těchto
projektovaných staveb.
Zadavatel stanovuje pro toto dílčí hodnotící kritérium minimální hodnotu 1 provedené
referenční zakázky a maximální hodnotu 10 provedených referenčních zakázek, jako mezní
hodnoty, ve kterých je možné využít tyto údaje k hodnocení. V tomto rozmezí včetně
uvedených mezních hodnot mohou dodavatelé nabídnout hodnotu tohoto dílčího hodnoticího
kritéria.
Pokud dodavatel uvede hodnotu nad 10 zakázek, bude s ní nakládáno, jako kdyby uvedl 10
zakázek. Počet uvedených zakázek pod 1 není možné uvézt ani z důvodu prokázání splnění
technické kvalifikace pro tuto zakázku.
Výzva-Zadávací dokumentace

Stránka 24

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČ: 00235440, DIČ: 00235440
tel.: 321 748 111, e-mail: posta@mukolin.cz, http:// www.mukolin.cz, IDDS: 9kkbs46

8.3.2 Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze jednu
nabídku.
8.3.3 O hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu dle § 119, odst. (2) zákona
obdobně. Dle ust. § 53, odst. (6) zákona zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení umožní
na jejich žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy,
kopie nebo její opisy.
9. OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
9.1. OSTATNÍ PODMÍNKY

9.1.1 Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel z jakéhokoliv důvodu nehradí dodavatelům nebo účastníkům jakékoliv jejich
finanční a další náklady spojené s tímto zadávacím řízením, včetně případu zrušení soutěže,
pokud zákon nestanovuje jinak.
9.1.2 Účastník podáním své nabídky plně souhlasí se zadávacími podmínkami, případně
upřesňujícími informacemi, které byly zadavatelem účastníkům sděleny při vysvětlování
zadávací dokumentace.
9.1.3 Účastník plně akceptuje podáním své nabídky skutečnost, že její obsah nepodléhá režimu
utajení a části nabídky nejsou důvěrné a informacemi znemožňujícími práci s nabídkou
v režimu zákona nebo pro případ práce kontrolních orgánů. Pokud účastník do nabídky uvede
osobní údaje fyzických osob, dává tímto souhlas k jejich uveřejnění a využití k účelu, k jakému
byly účastníkem poskytnuty. Podmínky využití osobních údajů při plnění zakázky je uvedeno
v článku XX návrhu smlouvy v příloze č.2 této ZD.
9.1.4 Účastník bere na vědomí povinnosti zadavatele vyplývající mu z ustanovení § 219 zákona
ohledně zveřejnění údajů o konečné uhrazené ceně zakázky a uveřejnění smluv včetně jejich
dodatků.
9.1.5 Zadavatel při výběru dodavatele bude postupovat dle § 122 zákona obdobně.
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
b) originálů nebo ověřených kopií dalších dokladů požadovaných zadavatelem v této průvodní
textové části ZD
9.1.6 Zadavatel při uzavření smlouvy bude postupovat dle § 124 a případně i dle § 125
zákona obdobně.
9.1.7 Zadavatel v případě zrušení zadávacího řízení bude postupovat dle § 127 zákona
obdobně.
Dle ust. § 53, odst. (8) zákona bude Oznámení o zrušení tohoto zadávacího řízení uveřejněno
na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
9.2. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

9.2.1 Zadavatel si pro toto zadávací řízení kromě již uvedených a vyhrazených práv
v předchozích částech této průvodní textové části ZD vyhrazuje dále tyto práva:



v průběhu zadávacího řízení upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky v souladu se zákonem,
ověřit, popřípadě požadovat na účastnících upřesnění informací deklarovaných

Výzva-Zadávací dokumentace

Stránka 25

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČ: 00235440, DIČ: 00235440
tel.: 321 748 111, e-mail: posta@mukolin.cz, http:// www.mukolin.cz, IDDS: 9kkbs46



v jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o účastnících a jimi realizovaných zakázkách a ověřit
si údaje deklarované účastníky k prokázání jejich kvalifikace,
jednostranně odstoupit od již uzavřené smlouvy bez jakýchkoliv náhrad vůči zhotoviteli
v případě, že se prokáže, že zhotovitel- účastník uvedl do nabídky nepravdivé údaje či předložil
doklady neodpovídající skutečnosti vztahující se ke kvalifikaci či hodnocení a jeho nabídce a
jež mohly nebo měly vliv na výsledek zadávacího řízení.

9.2.2 Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53, odst. (5) zákona vyhrazuje právo oznámení
o vyloučení účastníka a oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele;
v takovém případě se oznámení o vyloučení účastníka a oznámení o výběru dodavatele
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele- viz odkaz profilu
zadavatele v čl. 2.1. této ZD.
9.3. VYUŽITÍ PŘÍLOH

Zadavatel požaduje povinné využití (kromě doporučených) těchto příloh ZD k sestavení
nabídky účastníka:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Obchodní podmínky- návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - Prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace - (doporučeno)
Příloha č. 4 - Sestavení nabídkové ceny
Příloha č. 5 - Poddodavatelské zajištění předmětu VZ
Upozornění zadavatele: Pokud účastník do své nabídky vloží tyto přílohy vyplněné zčásti nebo
v nesouladu s předepsanými vzory v zásadních požadovaných údajích, či je nevloží do své
nabídky vůbec a nabídka nebude v jiných jejich částech obsahovat požadované údaje
a zejména údaje nutné pro hodnocení nabídek, zadavatel může tohoto účastníka vyloučit
z dalšího průběhu zadávacího řízení.

V Kolíně dne 16.7.2019
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