Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a dle dokumentu Závazné pokyny pro
zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020.

„Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na
veřejný vodovod města Český Brod“

Zadavatel zakázky:
Město Český Brod
náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
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Přílohy:
1. Krycí list nabídky, rekapitulace nabídkové ceny
2. Návrh smlouvy o dílo
3. Projektová dokumentace a neoceněný soupis prací s výkazem výměr
4. Seznam poddodavatelů
5. Čestné prohlášení (poddodavatel)
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1. PREAMBULE
Zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle ustanovení § 212
zákona zahájil zadávání nadepsané veřejné zakázky v otevřeném řízení. V souladu s ustanovením §
96 zákona zadavatel tímto uveřejňuje zadávací dokumentaci (dále také jen „ZD“) na profilu zadavatele.
Práva a povinnosti neuvedené v této ZD se řídí zákonem a dalšími obecně závaznými právními
předpisy.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.
Zadávací dokumentace je k dispozici v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese:
https://ezak.cesbrod.cz/
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit (emailem na
zadavacirizeni@viaconsult.cz) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro
podání nabídek.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace
tohoto dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení a nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a jejích přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na účast dodavatele v zadávacím řízení a na plnění předmětu veřejné zakázky.
Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a
ve své nabídce je akceptovat. Neakceptován požadavků zadavatele uvedených v této ZD, resp. v jejím
vysvětlení, změně nebo doplnění, může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s
následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Podáním své nabídky účastník zadávacího řízení
zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích
přílohách.
Technický dozor u téže stavby v případě veřejné zakázky na stavební práce nesmí provádět
dodavatel ani osoba s ním propojená.
Projektová dokumentace pro potřeby zadávacího řízení byla zpracovaná společností Fiala projekty
s.r.o., Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, IČO: 28997450, a to všechny její části, které jsou součástí
zadávacích podmínek. Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou tohoto
dokumentu.
Na tvorbě zadávací dokumentace se podílela společnost VIA Consult, a.s., Náměstí Svobody 527, 739
61 Třinec, jako zástupce zadavatele – viz níže (tvorba zadávací dokumentace včetně příloh, vyjma
předmětu plnění veřejné zakázky a příloh smlouvy o dílo).
Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu
s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku,
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technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které
splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
POZN.: Zadavatel doporučuje zájemcům o zakázku vycházet z komplexní dokumentace včetně
projektových dokumentací, jelikož je zadavatelem požadováno v rámci předložení kvalifikace rovněž
poddodavatelské schéma, jenž musí odpovídat poddodavatelům, pomocí kterých je prokazována
kvalifikace, a to v objemu poddodavatelských prací odpovídajícím poddodavateli prokázané kvalifikaci.
Poddodavatelé, pomocí kterých zájemce o zakázku bude prokazovat kvalifikační předpoklady, se musí
podílet na realizaci zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost bude ze
strany zadavatele kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít za
následek uplatnění sankcí ze strany zadavatele – viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ustanovení § 83.
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2. INFORMACE O ZADAVATELI
2.1. Základní údaje
Název zadavatele:

Město Český Brod

Sídlo:

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO:

00235334

DIČ:

CZ00235334

Kód státu:

CZ, Česká republika

Jménem zadavatele jedná:

Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Profil zadavatele:

https://ezak.cesbrod.cz/

2.2. Pověřená osoba zadavatele
Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení dle § 43 zákona o zadávání veřejných
zakázek je VIA Consult a.s., Třinec, Lyžbice, nám. Svobody 527, IČO: 25084275. Korespondenční
adresa pobočky: VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno (dále uváděná jako „pověřená osoba
zadavatele“).

2.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve všech otázkách je Mgr. Petr Lysek a Mgr. Bc. Milan Konečný, tel.: 605 201 156, email: zadavacirizeni@viaconsult.cz

2.4. Elektronický nástroj zadavatele a profil zadavatele
Zadavatel používá pro příjem nabídek elektronický nástroj, který je zároveň profilem zadavatele a je
dostupný na internetové adrese https://ezak.cesbrod.cz/.

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající
v provedení nového vystrojení a připojení vrtů NV1, NV2, které budou dopravovat vodu do Českého
Brodu v množství max. 11 l/s a výstavbě nového vodovodního přivaděče do města Český Brod ve
Středočeském kraji. Původní napojení z vrtů BD1 a BD2 zůstávají v provozu. Celkově se počítá s
dopravou až 30 l/s nově budovaným potrubním přivaděčem. .. Přivaděč bude tvořen 3 výtlačnými řady
v celkové délce 6679,6 m. Materiálové provedení bude PE DN 150 - 300 (PE 100RC, SDR 11) Na trase
nově budovaného přivaděče budou umístěny 4 armaturní šachty a jedna vodoměrná šachta před
městem Český Brod.
Součástí stavby budou i šachty nad vrty NV1 a NV2, nové příjezdové komunikace k vrtům, oplocení
pozemků vrtů a přípojky VN a NN k vrtům. Obdobné práce budou provedeny i pro ČS Zahrady.
Vrty NV1, NV2, Měrná šachta i armaturní šachty budou vystrojeny dle požadavků projektové
dokumentace,
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V rámci stavby bude pod hlavní silnicí Praha - Kolín proveden protlak s uložením potrubí do chráničky
DN 500 (PE100, SDR 17, 560 x 33,2) předpokládaná délka protlaku je 82 metrů.m.
Dále budou provedeny 4 protlaky pod vodotečemi Bušinec a Šembera .Bližší technický a technologický
popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří
přílohu této zadávací dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. Veškeré
požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné a již musí
být zahrnuty v nabídce uchazeče.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR
a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Zadavatel zdůrazňuje, že zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy
v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce a dále standardy zadavatele, odkaz zde:
https://www.1scv.cz/formulare-ke-stazeni/zakaznici/technicke/ (složka s názvem Technické standardy
1.SčV).
Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou mimo jiné následující činnosti:
−

zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho
konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována vyhotovením
fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele;

−

vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve čtyřech vyhotoveních
v tištěné podobě a jednom v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové
dokumentace,

−

zajištění povinné publicity projektu podle platných pravidel Národního programu Životní prostředí.
Uchazeč toto zohlední ve své nabídce a započítá do celkové nabídkové ceny. Předmětem publicity
projektu je dodání následujících položek k projektu:
➢

Velkoplošný informační panel (viz grafický manuál NPŽP). Minimální plocha
informačního panelu by měla být 1 m2. Zadavatel požaduje viditelné umístění v průběhu
realizace stavebních prací. Přesné znění, formu, rozsah a umístění sdělí a určí zadavatel.

➢

Pamětní deska 400x300mm (viz grafický manuál NPŽP). Zadavatel požaduje viditelné
umístění po skončení realizace stavebních prací. Přesné znění, formu, rozsah a umístění
sdělí a určí zadavatel.

−

odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů
označených názvem zakázky;

−

zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace
a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby);
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−

zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému
dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné
provedení a dokončení realizace zakázky;

−

dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací;

−

dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky;

−

uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky,
příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím realizace
předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;

−

vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek

Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky včetně
projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 ZD.
Technické a kvalitativní podmínky:
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:
-

projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis

-

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

-

české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,

-

evropská technická schválení,

-

obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

-

mezinárodní normy, nebo

-

jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu
na to, zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být v projektové
dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:
-

české technické normy,

-

stavební technická osvědčení nebo

-

národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a
stavebních prací a použití výrobků.

Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými
evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít
ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací
obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 80.247.000,- Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení
Komise č. 213/2008
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Předmět

CPV

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45231300-8

Instalace a montáž potrubních systémů

45231112-3

Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí

45232150-8

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Ukončení zakázky nejpozději do 760 kalendářních dnů od předání staveniště (předpoklad zahájení
realizace zakázky je zima/jaro 2021). Ukončením realizace zakázky je myšlen oboustranný podpis
předávacího protokolu – předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla.
Termíny jsou předpokládané (orientační) a závisí rovněž na průběhu výběrového řízení, podmínkách
dotačního titulu a dalších organizačních skutečnostech na straně zadavatele.
Místo plnění: Údolní niva potoka Šembera. Stavba zasahuje na KÚ Doubravčice, KÚ Tuchoraz a KÚ
Český Brod. Stavba začíná na pozemku 174/1 pod obcí Doubravčice a končí po cca 6,5 km na pozemku
904/76 u hlavní silnice za benzinovou tankovací stanicí v Českém Brodě. Mezitím prochází obcí
Zahrady a křižuje hlavní silnici Český Brod – Kolín.
Pozemky dotčené stavbou:
Výtlak V1
KÚ Doubravčice
174/1
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, trvalý travní porost
174/2
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, trvalý travní porost
174/4
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, neplodná půda, ostatní plocha
1027/6 Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, ostatní komunikace, ostatní
plocha
1027/5 Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, ostatní komunikace, ostatní
plocha
172/3
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, neplodná půda, ostatní plocha
164/180 Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
168/2
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, trvalý travní porost
168/1
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, trvalý travní porost
167/4
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, ostatní komunikace, ostatní
plocha
167/3
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, ostatní komunikace, ostatní
plocha
167/2
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, ostatní komunikace, ostatní
plocha
166
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, trvalý travní porost
1010
Obec Doubravčice, Obecní 94, 28201 Doubravčice , ostatní komunikace, ostatní plocha
1014/2 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec
Králové - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha
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Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, manipulační plocha, ostatní
plocha
1009 - Obec Doubravčice, Obecní 94, 28201 Doubravčice , ostatní komunikace, ostatní plocha
KÚ Tuchoraz
387 - Obec Tuchoraz, č. p. 99, 28201 Tuchoraz, ostatní komunikace, ostatní plocha
386 - Obec Tuchoraz, č. p. 99, 28201 Tuchoraz, ostatní komunikace, ostatní plocha
333/1 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
334/1 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
334/2 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
165

Výtlak V2
KÚ Tuchoraz
333/1 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
334/1 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
391/1 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod , koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, vodní plocha
335/1 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
335/2 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
335/3 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
336 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod , koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, vodní plocha
335/5 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
Výtlak V3
KÚ Tuchoraz
335/5 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
335/3 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
352/1 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, lesní pozemek
399 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
82/3 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
KÚ Český Brod
884/2 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
884/1 – ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
883/1 – ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
883/6 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
883/7 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
883/2 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
883/8 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
882/29 - - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
882/8 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, ostatní plocha , silnice
882/14 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, silnice , ostatní
plocha
882/26 - Hronová Kamila, Chouranice 324, 28201 Český Brod, , silnice , ostatní plocha
882/25- Hronová Kamila, Chouranice 324, 28201 Český Brod, , silnice , ostatní plocha
503/4 - Hronová Kamila, Chouranice 324, 28201 Český Brod, manipulační plocha , ostatní plocha
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882/24- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, silnice , ostatní
plocha
1073/27 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, silnice , ostatní
plocha
882/32 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, silnice , ostatní
plocha
882/33 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, silnice , ostatní
plocha
488/18 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, neplodná půda
ostatní plocha
488/23 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec
Králové, neplodná půda, ostatní plocha
928/45 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec
Králové, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha
251/1 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové,
neplodná půda, ostatní plocha
251/12 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, neplodná půda, ostatní plocha
900 - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 ,
silnice , ostatní plocha
253 - Hronová Kamila, Chouranice 324, 28201 Český Brod, , neplodná půda, ostatní plocha
904/76 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, silnice, ostatní
plocha
226/16 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, jiná plocha , ostatní plocha
226/15 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, jiná plocha , ostatní plocha
226/2 - Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, jiná plocha , ostatní plocha
Blíže viz projektová dokumentace.
Prohlídka místa plnění: Uchazeči na základě projektové dokumentaci mohou učinit prohlídku okolí
místa plnění zakázky nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa. Prohlídku
veřejně nepřístupných prostor mohou účastníci učinit po předchozí domluvě s provozovatelem 1.SčV,
a.s. Kontakt na zástupce provozovatele: Václav Hovorka, tel.: 606 602 350, e-mail: vhovorka@1scv.cz

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle nejnižší
nabídkové ceny. Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu Smlouvy.
Vyhodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH bude provedeno seřazením nabídek
podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Bližší informace ohledně způsobu stanovení ceny viz čl. 5.2 ZD.
Před odesláním oznámení o výběru dodavatele provede zadavatel posouzení mimořádně nízké
nabídkové ceny v souladu s § 113 zákona. Zadavatel podle § 48 odst. 4 zákona může vyloučit
účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která
nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.
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6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.

6.1. Základní způsobilost
Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže základní způsobilost doklady uvedenými v § 75 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v předmětech podnikání:
-

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

Projektovou činnost ve výstavbě

-

Výkon zeměměřičských činností
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c) osvědčení o autorizaci ve smyslu 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, v oboru:
-

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)

-

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

-

Geotechnika

d) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm.
c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

e) oprávnění k činnostem prováděným hornickým způsobem dle zákona č. 61/1988 Sb.,
ustanovení § 3 bod f)

6.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel v souladu s § 78 zákona požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval
100.000.000,- Kč za tři bezprostředně předcházející účetní období (v každém z těchto období).
Způsob prokázání je stanoven doložením výkazem zisků a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem
podle právního řádu země sídla dodavatele – viz § 78 zákona. Zadavateli dostačuje i předložení stran
účetních dokumentů, ze kterých vyplývá celkový obrat dodavatele, není nutné dokládat kompletní
dokumenty.
V případě, že dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za
všechna účetní období od svého vzniku.

6.4. Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:
a) Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
z těchto prací.
Dodavatel splňuje předmětný kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací uvede a
doloží osvědčení objednatelů pro:
1) Minimálně pět realizací stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky,
tj. výstavba vodohospodářské stavby, a to tři zakázky ve finančním objemu min. 50.000.000,- Kč
bez DPH za každou zakázku a dvě zakázky ve finančním objemu min. 30.000.000,- Kč bez DPH
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za každou zakázku. Dokládaná reference může být samostatnou referenční zakázkou, nebo část
předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí uchazeč upřesnit.
Z celkového počtu pěti referenčních zakázek definovaných výše musí být doloženy uchazečem
minimálně tři referenční zakázky na výstavbu vodovodního řádu, jejíž součástí byla realizace
dopravy, úpravy nebo jímání pitné vody.
2) Minimálně tři realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky,
tj. výstavba vodovodu, kde probíhala výstavba vodovodního potrubí v minimálním rozsahu (délka
potrubí) 3.500 m u každé referenční zakázky. Dokládaná reference může být samostatnou
referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí
uchazeč upřesnit.
3) Minimálně 3 realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je část předmětu plnění
zakázky, tj. výstavba komunikace s pokládkou živičných směsí v minimálním rozsahu pokládky
3.000 m2 u každé referenční zakázky. Dokládaná reference může být samostatnou referenční
zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí uchazeč
upřesnit.
4) Minimálně 4 realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky,
tj. výstavba vodovodního nebo kanalizačního řádu, u které musí uchazeč doložit, že při realizaci
každé zakázky probíhala realizace protlaků v celkové délce minimálně 1.500 m (celková
minimální délka protlaků v rámci jedné reference). Dokládaná reference může být samostatnou
referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí
uchazeč upřesnit.
5) Realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba
vodovodního nebo kanalizačního potrubí, u kterých musí uchazeč doložit, že při realizací
zakázek probíhala realizace protlaků, a to minimálně v těchto specifikacích:
Níže uvedené požadavky mohou být doloženy větším množstvím referencí, kdy záleží na
uchazečích, zda tuto zkušenost doloží na více referencích nebo zda mají referenci, která bude
pokrývat větší množství požadavků viz níže, tj. požadované zkušenosti z protlaky mohou být
doloženy několika referencemi, kdy rozhodující není počet referencí, ale dodržení požadavku na
celkový počet dotčených protlaků v rámci všech referencí.
Uchazečem musí být doložena zkušenost v souhrnu všech doložených referencí:
-

realizace min. 2 protlaků překopem pod vodním tokem v délce min. 7 m (délka jednoho
protlaku).

-

realizace min. 2 protlaků podvrtem pod vodním tokem v délce min. 7 m (délka jednoho
protlaku).

-

realizace min. 2 ks protlaků pod komunikací I. třídy nebo třídy vyšší.
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6) Minimálně 2 realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky –
jeho část, tj. realizace vystrojení vrtu ve finančním objemu min. 1.000.000,- Kč bez DPH za
každou zakázku (hodnota vystrojení vrtu). Pozn. Vrt mohl být samostatným stavebním objektem
nebo součástí jiného stavebního objektu. Dokládaná reference může být samostatnou referenční
zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí uchazeč
upřesnit.
7) Minimálně 3 realizace prací obdobného charakteru jako je část předmětu plnění zakázky, tj.
výstavba trafostanice, u které musí uchazeč doložit, že při realizaci každé zakázky probíhala
instalace trafa včetně pokládky kabelu VN a NN. Dokládaná reference může být samostatnou
referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí
uchazeč upřesnit.
Všechny výše uvedené požadavky musí vyplývat z doložených referenčních listin a specifikací referencí
uvedených v jejich seznamu (jestli-že relevantní informace prokazující požadavky zadavatele nebude
vyplývat z referenčního listu, je uchazeč povinen prokázat jinými relevantními doklady – např. částí
smlouvy o dílo, výňatkem z rozpočtu, dodatečným potvrzením objednatele vztahujícímu se ke
konkrétnímu požadavku (např. emailem), je dostačující pouze informace v seznamu referencí či čestné
prohlášení uchazeče).
Jestli-že jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze tuto referenci
použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany
dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a v jakém rozsahu.
Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené požadavky minimálně 5 referenčními zakázkami.
POZN.: Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých
nebude uchazeč (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, subdodavatel) v pozici generálního
dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky,
přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci
zakázky vztahující se k předmětu reference. Dodavatel v tomto případě musí jednoznačně uvést
hodnotu dotčeného podílu na realizaci referenční zakázky a také vymezení věcného plnění, které
v rámci těchto referenčních staveb realizoval.
POZN.: Jestli-že nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje
požadavky kvalifikační dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu
referenčních zakázek. např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá specifikace
předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu referencí s přesným
určením předmětu realizace, hodnoty konkrétní prokazované reference a doby realizace.
POZN.: Jestli-že se jedná o zakázku probíhající, splní dodavatel požadavky na předmětnou referenční
zakázku pouze v případě, že referenční zakázka splní všechny výše požadované parametry ke dni
vydání osvědčení a tato skutečnost bude z předloženého osvědčení patrná.
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POZN.: Uchazeč v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby zadavatele (objednatele),
u kterých může zadavatel uchazečem uvedené informace ověřit.

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, kteří se
budou podílet na realizaci zakázky v pozici:
-

hlavního stavbyvedoucího,

-

stavbyvedoucího,

-

člena týmu v pozici geotechnika,

-

člena týmu odpovědného za technologická zařízení staveb,

-

člena týmu odpovědného za realizaci bezvýkopové technologie,

-

člena týmu na pozici Technolog sváření plastů (dozor),

-

člena týmu odpovědného kontrolu svařování,

-

člena týmu odpovědného za realizaci sváření plastů (min. 2 osoby v týmu),

-

člena týmu odpovědného za diagnostiku stavby,

-

člena týmu odpovědného za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele.

Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:
dokladů o vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení) a dokladů o odborné kvalifikaci osob

➢

(certifikáty, oprávnění, autorizace),
profesních životopisů formou čestného prohlášení, obsahujících délku jejich praxe a

➢

informaci o účasti těchto osob na realizovaných projektech - zakázkách (včetně
specifikace jejich profesní pozice v rámci referenčních zakázek, specifikace předmětu
referenčních zakázek a doby jejich realizace),
pokud se nejedná o zaměstnance dodavatele, bude rovněž doložen závazek těchto osob

➢

podílet se na plnění zakázky v uvedené funkci (tento závazek může plynout
z poddodavatelské smlouvy, případně může být formou čestného prohlášení dané osoby).
Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto:
➢ Hlavní stavbyvedoucí musí mít
o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby) jako autorizovaný inženýr,

o

min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného typu, přičemž jako stavbyvedoucí
musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj.
výstavba vodohospodářské stavby, ve finančním objemu u minimálně dvou referencí
za min. 50.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku a u minimálně dvou referencí za
min. 30.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku. Z celkového počtu čtyř referenčních
zakázek definovaných výše musí být doloženy uchazečem minimálně dvě referenční
zakázky na výstavbu vodovodního řádu, kde probíhala výstavba vodovodního řádu v
minimálním rozsahu (délka potrubí) 3.500 m u každé referenční zakázky. Z celkového
počtu čtyř referenčních zakázek definovaných výše musí být doloženy uchazečem
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minimálně jedna referenční zakázka na výstavbu vodovodního řádu, kde probíhala
zároveň i realizace technologie spojené s pitnou vodou (např. vystrojení vrtu, výstavba
vodojemu, výstavba úpravny vody, aj.).
➢ Stavbyvedoucí musí mít
o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby),

o

min. 3 roky praxe při řízení stavebních prací obdobného typu, přičemž jako
stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit min. u čtyř obdobných
zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. výstavba vodohospodářské stavby, ve
finančním objemu min. 20.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku. Z celkového
počtu čtyř referenčních zakázek definovaných výše musí být doloženy uchazečem
minimálně dvě referenční zakázky na výstavbu vodovodního řádu, kde probíhala
výstavba vodovodního řádu v minimálním rozsahu (délka potrubí) 3.500 m u každé
referenční zakázky. Z celkového počtu čtyř referenčních zakázek definovaných výše
musí být doloženy uchazečem minimálně jedna referenční zakázka na výstavbu
vodovodního řádu, kde probíhala zároveň i realizace technologie spojení s pitnou
vodou (např. vystrojení vrtu, výstavba vodojemu, výstavba úpravny vody, aj.).
Člen týmu v pozici geotechnika musí mít:

➢
o

autorizaci v oboru geotechnika ve smyslu 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,

o

Min. 5 let praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako člen týmu v pozici
geotechnika musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět výběrového
řízení tj. výstavba vodohospodářské stavby včetně pokládky a založení potrubí,
člen týmu odpovědný za technologická zařízení staveb musí mít:

➢
o

autorizaci v oboru technologická zařízení staveb ve smyslu 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, a to jako
autorizovaný inženýr,

o

min. 3 roky praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako odpovědný pracovník za
realizaci technologie vodohospodářské stavby musel působit min. u čtyř zakázek jako
je předmět výběrového řízení tj. výstavba vodohospodářské stavby včetně technologie,
přičemž u každé zakázky musela být realizovaná technologie vodohospodářské stavby.
Z celkového počtu čtyř referenčních zakázek definovaných výše musí být doloženy
uchazečem minimálně dvě referenční zakázky na vystrojení vrtu.

➢

Člen týmu odpovědný za realizaci bezvýkopové technologie musí mít:
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o

min. 3 roky praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako odpovědný pracovník za
realizaci bezvýkopové technologie musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako
je předmět výběrového řízení tj. výstavba vodovodního nebo kanalizačního řádu, u
které musí uchazeč doložit, že při realizaci každé zakázky probíhala realizace protlaků.
V rámci svých referenčních zakázek musí doložit, že se podílel v součtu všech
doložených referencí na realizaci min. 4.000 m protlaků, přičemž musel realizovat
minimálně čtyři protlaky pod vodním tokem.
Člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele musí mít:

➢
o

vzdělání v oboru pozice v rámci realizace zakázky – platný doklad prokazující odbornou
způsobilost k výkonu činnosti osoby odpovědné za koordinaci bezpečnosti práce,

o

min. 3 roky praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako odpovědný pracovník za
koordinaci bezpečnosti práce musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je
předmět výběrového řízení tj. výstavba jakékoliv stavby, ve finančním objemu min. u
jedné dokládané reference za min. 50.000.000,- Kč bez DPH a u dalších min. tří
dokládaných referencí za min. 30.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku.
Dva členové týmu odpovědni za realizaci sváření plastů, každý z nich musí mít:

➢
o

odbornou způsobilost dle normy ČSN EN 13067 „Personál pro svařování plastů Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - svařování spojů z termoplastů“,

o

min. 3 roky praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako odpovědni pracovníci za
realizaci sváření plastů museli působit (každý z nich) min. u čtyř obdobných zakázek
jako je předmět výběrového řízení, tj. výstavba vodohospodářské stavby, kde bylo
prováděno svařování plastů.

o

Osvědčení dodavatele k montáži trubního systému kanalizace, který hodlá účastník
použít při realizaci zakázky (tento bod může být doložen samotným subjektem účastník,
pokud je osvědčení vystaveno na právnickou osobu),
Člen týmu na pozici Technolog sváření (dozor) musí mít:

➢
o

Doklad o příslušné kvalifikaci dle ČSN ISO 14731 nebo obdobné,

o

Min. 3 roky praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako technolog odpovědný za
sváření (dozor) musel působit min. u tří obdobných zakázek jako je předmět
výběrového řízení tj. výstavba vodohospodářské stavby, kde bylo prováděno svařování
plastů.
Člen týmu na pozici odpovědné osoby za kontrolu svařování musí mít:

➢
o

Oprávnění NDT/kontrolor VT dle ČNS EN 13100-1, nedestruktivní zkoušení svárových
spojů – vizuální kontrola, nebo obdobné oprávnění pro nedestruktivní zkoušení
svárových spojů – vizuální kontrola,

o

Min. 3 roky praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako osoba odpovědná za
kontrolu svárů musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět
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výběrového řízení, tj. výstavba vodohospodářské stavby, kde bylo prováděno svařování
plastů.
Člen týmu odpovědný za diagnostiku stavby musí mít:

➢
o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru zkoušení a diagnostika staveb,

o

min. 3 roky praxe u stavebních zakázek obdobné povahy, přičemž jako auditor kvality
(nebo pozice obdobná) musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět
výběrového řízení tj. výstavba vodohospodářské stavby, ve finančním objemu min.
20.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku.

POZN.: Výše specifikované požadavky zadávací dokumentace na členy týmu a jejich odbornost musí
vyplývat z předložené dokumentace. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové týmu
podíleli na realizaci předmětu zadávacího řízení dle výše specifikovaných pozic. Pozici hlavního
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž osoba.
Pozn. Pozice stavbyvedoucího je definována nejen jako částečný zástup za hlavního stavbyvedoucího
v době jeho nepřítomnosti, ale rovněž jako pozice „druhého stavbyvedoucího“, který má povinnost se
realizace účastnit vedle hlavního stavbyvedoucího po celou dobu realizace s ohledem na rozsah a
náročnost výstavby probíhající na několika místech zároveň.

c) Přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení
dodavatele obsahujícího přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky.
Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech zaměstnával alespoň 30
zaměstnanců v průměru z posledních 3 roků.
d) Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
Dodavatel předloží doklad prokazující přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických zařízení,
které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud předloží Přehledu nástrojů a pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici ve formě seznamu
s uvedením popisu požadovaného zařízení (vozidla), majitele (vlastníka) předmětného zařízení
(vozidla), a typu. V případě, že některé zařízení (vozidla) nevlastní sám účastník, je třeba doložit
smlouvu se poddodavatelem, ze které plyne právo účastníka tyto stroje či nástroje v rámci zakázky
využívat. Dále musí dodavatel doložit čestné prohlášení, ve kterém musí prohlásit, že všechna zařízení
(vozidla) z předmětného seznamu (viz výše) může využít a v případě potřeby využije pro plnění
předmětu veřejné zakázky tak, jak je stanoven v této zadávací dokumentaci. Čestné prohlášení bude
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podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a bude z něj patrné splnění vymezené
úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.
POZN.: Někteří účastníci mohou disponovat např. rámcovou smlouvou na pronájem techniky, kdy nelze
garantovat zápůjčku konkrétního stroje s konkrétním výrobním číslem resp. SPZ, u takových nebo
obdobných případů není nutné samozřejmě dokládat konkrétní specifikaci, je však nutné doložit důvod,
proč údaje účastník nedokládá, např. dotčenou rámcovou smlouvu.
Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud disponuje pro splnění veřejné zakázky min.
následujícími zařízeními (vozidly):
a) sváření automat na elektrotvarovky, nebo obdobné zařízení, které hodlá účastník použít u
realizace zakázky
b) svářecí automat na sváření „na tupo“ nebo obdobné zařízení, které hodlá účastník použít u
realizace zakázky,
c) bagr (pásový či kolový) – 2 ks
d) nákladní vozidlo nad 5 tun – 2 ks
e) zařízení na realizaci protlaků, nebo adekvátní náhradu, kterou hodlá účastník použít v rámci
realizace zakázky (účastník musí uvést stroj či zařízení, které hodlá použít v rámci realizace
protlaků u této zakázky, s ohledem na popis předmětu)

e) Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen
použít při plnění veřejné zakázky
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:
Dokladu prokazující zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude
dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.
Dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí
(EMAS)/certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle norem řady ISO 14001 v oboru
předmětu plnění veřejné zakázky nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státě Evropské
unie, certifikát musí být vydán akreditovanou osobou.

6.5. Další požadavky na prokázání kvalifikace
Při předkládání požadovaných dokladů se účastníci řídí ustanovením § 45 zákona.
Účastníci mohou svou kvalifikaci v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, prokázat rovněž jednotným evropským osvědčením, výpisem ze systému certifikovaných
dodavatelů, či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Požadavky zadavatele, jejichž
splnění nelze prokázat předložení těchto seznamů (certifikátů), je dodavatel povinen prokázat
předložením požadovaných dokladů.
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Dojde-li v průběhu zadávacího řízení ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího řízení
povinen postupovat dle § 88 zákona.
Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona stanovuje významné činnosti, které budou
prováděny přímo vybraným dodavatelem:
Při plnění zakázky nemůže být poddodavateli plněn výkon pozice hlavního stavbyvedoucího a pozice
stavbyvedoucího. Dále nesmí být plněna poddodavateli realizace pokládky potrubí.
Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.
Dodavatel může krom výše uvedených činností určitou část profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria
podle § 77 odst. 1 zákona), ekonomické kvalifikace či technické kvalifikace prokázat prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit dokumenty podle § 83 odst. 1
zákona.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky (tento závazek musí vyplývat z předložených dokumentů v nabídce).
Dále zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu:
-

základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (analogicky dle
§ 74 odst. 1), 2) a 3) zákona),

-

profesní

způsobilost

poddodavatele

z obchodního/živnostenského

prokáže

rejstříku

uchazeč

poddodavatele

předložením
(je-li

výpisu

poddodavatel

v obchodním/živnostenském rejstříku zapsán).
Dodavatel nemůže nahradit požadované doklady k prokázání kvalifikace čestným prohlášením (vyjma
výše uvedené výjimky pro základní způsobilost poddodavatele, případně dalšími výjimkami uvedenými
v textu zadávací dokumentace). Doklady k doložení požadavků na kvalifikační předpoklady je
dostačující v nabídce doložit v prostých kopiích dokumentů.
Vybraný dodavatel je povinen v souladu s §122 zákona předložit zadavateli před podpisem smlouvy
veškeré doklady k prokázání základní způsobilosti své i poddodavatelů, tj. vč. dokladů, které v rámci
zadávacího řízení prokazoval prostřednictvím čestného prohlášení (nestačí pouhé čestné prohlášení).
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž 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 zahájení
zadávacího řízení.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího
řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
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Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 86 zákona o zadávání
veřejných zakázek. Zadavatel stanoví povinnost, prokázat kvalifikaci dodavatele doklady, které jsou
zadavatelem specifikovány níže.
Pozn.: Rozsah písemného závazku jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) je potřeba specifikovat
konkrétně tak, aby spolehlivě dokládal reálnou míru participace jiné osoby na plnění předmětné
zakázky, tedy uvedení konkrétních činností či poskytnutí konkrétního plnění či osob. Vágní formulace,
že se poddodavatel bude podílet na zakázce v rozsahu, v jakém dodavatel jeho prostřednictvím
prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, je dle zadavatele, judikatury a rozhodovací praxe Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže nedostačující.

7. Obchodní podmínky
7.1. Návrh smlouvy
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře
vzoru návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 ZD). Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu) a takto doplněné
obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou
nepřípustné a budou mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, dodavatel se označuje jako
Zhotovitel.
K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží:
-

Časový harmonogram realizace veřejné zakázky

Pozn.: Časový harmonogram předložený dodavatelem musí být vypracován s podrobností min. na
realizační týdny a musí respektovat požadavky projektové dokumentace a dotčených norem na
návaznosti prováděných prací a dále obecných požadavků na dobu plnění dle zadávacích podmínek.
Časový harmonogram bude zpracován tímto způsobem:
-

bude stanoven v kalendářních dnech (či týdnech)

-

bude zpracován po jednotlivých stavebních objektech

-

bude zpracován v souladu s podmínkami smlouvy a dílo.

Součástí časového harmonogramu musí být minimálně tyto uzlové body:
•

Realizace Výtlak V1 – začátek a konec

•

Realizace Výtlak V2 – začátek a konec

•

Realizace Výtlak V3 – začátek a konec

•

Vystrojení vrtu NV1 – začátek a konec
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•

Vystrojení vrtu NV2 – začátek a konec

•

Tlakové zkoušky pro jednotlivé úseky

•

Čerpací stanice Zahrady a přeložka sítí – začátek a konec

•

Realizace v komunikaci a podél komunikace KSÚS od křižovatky Vrátkov x Zahrady do
města Český Brod – začátek a konec

•

-

Propojení nového přivaděče s rozvodem města Český Brod – začátek a konec

Položkový rozpočet

Účastníci jsou při stanovení nabídkové ceny povinni nabídnout zadavateli dodávané zboží, které
splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky na předmět výběrového řízení, které
jsou vymezeny v zadávacích podmínkách.
Každý uchazeč je povinen v nabídce uvést technický popis výrobků – hlavních komponentů, a
to včetně doložení certifikátů kvality, kterými uchazeč musí prokázat, že jim nabízený produkt
splňuje kvalitativní stránku projektové dokumentace. Za hlavní komponenty, u kterých musí
každý uchazeč v nabídce uvést konkrétní nabízený a naceněný produkt, považuje zadavatel
vodovodní potrubí.

-

Seznam poddodavatelů
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů (příloha č. 5
ZD), pokud jsou účastníkovi známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být mimo jiné uvedeni poddodavatelé,
pomocí kterých dodavatel prokazuje kvalifikaci, a to v tom rozsahu (plnění na veřejné zakázce),
v jakém se tito podílejí na prokázání kvalifikace. Při specifikaci části plnění veřejné zakázky,
které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze specifikace předmětu
zadávacího řízení, uvedené v zadávacích podmínkách.

Pozn.: Účastník odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dané plnění poskytoval sám.
Ustanovení § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se
nepoužije.
Pozn.: Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace,
jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový
poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady,
které původní poddodavatel prokazoval za dodavatele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační
předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas
se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty
předloženy.
V případě, že dodavatel nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem vyloučen ze
zadávacího řízení.
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Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel předloží:
-

Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě (pozn.: vybraný dodavatel musí předložit platnou a účinnou
pojistnou smlouvu, přičemž pojistná částka předmětného pojištění musí činit alespoň
80.000.000,- Kč).
Pojistnou smlouvu není nutné předkládat již v rámci nabídky do zadávacího řízení. Tato
předmětná smlouva bude předložena až u podpisu samotné smlouvy v rámci poskytnutí
součinnosti vybraného dodavatele před podpisem smlouvy.
Pozn.: V případě, že dodavatelem bude sdružení více dodavatelů a pojistnou smlouvu bude
překládat pouze jeden z nich, musí být z předložené dokumentace patrné, že pojištění kryje
škody způsobené dodavatelem - sdružením při realizaci veřejné zakázky tzn., že všichni
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám nést odpovědnost za škodu společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

−

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokumentů dle § 122 odst. 3,
písm. a) zákona.

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny
•

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech
souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a
tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

•

Uchazeč předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění – vyplněný výkaz
výměr (příloha č. 3) a vyplněný list rekapitulace nabídkové ceny.

•

Každá položka soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vyplněna.
Chybějící, nenaceněná či nulová položka (bez vysvětlení) může být považována za nesplnění
předmětu zakázky a může vést k vyloučení uchazeče.

•

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této
zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění dle smlouvy o dílo:
a) Celková nabídková cena bez DPH
b) DPH z nabídkové ceny
c) Celková nabídková cena včetně DPH
Dále bude nabídková cena vyjádřena v rekapitulaci nabídkové ceny (příloha zadávací dokumentace
č. 1) dle jednotlivých uvedených položek.
Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá
uchazeč. Prokáže-li se v budoucnu, že uchazeč stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními
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předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady uchazeč a celková nabídková cena včetně DPH musí
zůstat nezměněna.
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby
(stavebních prací) bez daně z přidané hodnoty, uvedená v Kč. Nabídková cena musí obsahovat veškeré
nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady
např. na zařízení staveniště, náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla, pojištění, bankovní záruky,
kurzovní vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Celková
nabídková cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací s výkazem výměr) účastníka, jehož
struktura požadovaná zadavatelem je uvedena v příloze této ZD, a kterou musí účastník vyplnit ve všech
položkách. Zadavatel žádá účastníka, aby v žádné nabídkové ceně jednotlivých položek uvedených
v soupisu prací s výkazem výměr neuváděli nulovou cenovou nabídku.
Nabídková cena za provedení stavby bude uvedena v přílohách ZD - Návrhu smlouvy o dílo a Krycím
listu nabídky. Nabídková cena i dílčí ceny musí být uvedeny v české měně. Nabídková cena bude
prokázána Položkovým rozpočtem, tj. oceněným Soupisem prací s výkazem výměr.
Soupis prací s výkazem výměr poskytnutý zadavatelem v příloze této ZD jsou ve své struktuře
závazné a nesmí být jakkoliv dodatečně upravován. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si
soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí
projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek
způsobem stanoveným v ustanovení § 98 zákona.
Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu upřesní obsah soupisu prací
s výkazem výměr, např. formou doplnění položek soupisu prací s výkazem výměr, upřesněním množství
měrných jednotek, vyloučením položek apod., je účastník povinen tuto změnu oznámenou způsobem
stanoveným v ustanovení § 99 zákona zahrnout do svého položkového rozpočtu. Takováto změna se
nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.
Další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve formě návrhu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací
dokumentace.

8. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Výše požadované jistoty:
Zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění
svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 1.500.000,- Kč.
Forma poskytnutí jistoty:
Jistota bud poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) nebo
formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou pojištění záruky.
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V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele musí být součástí nabídky
účastníka doklad o poskytnutí této jistoty.
Zadavatel upozorňuje, že pokud tak účastník neučiní (tedy nesloží peněžní prostředky a současně
nesdělí údaje o provedené platbě), je zadavatel povinen dle § 48 odst. 3 zákona tohoto účastníka z
výběrového řízení vyloučit.
Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele - depozitní účet Města Český Brod jsou
následující:
číslo účtu:

9302880227/100

variabilní symbol platby:

IČ uchazeče

konstantní symbol:

558

označení platby:

název výběrového řízení a název účastníka

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele do
konce lhůty pro podání nabídek.
Uvolnění peněžní jistoty se řídí § 41 odst. 6 zákona. Neuvede-li dodavatel v rámci nabídky jinak, bude
mu jistota vrácena na bankovní účet, ze kterého byla odeslána. V případě jiných požadavků dodavatele
na způsob vrácení jistoty (např. vrácení částky na jiný účet, variabilní symbol, atd.), musí tyto požadavky
uvést dodavatel v rámci nabídky.
V případě, že dodavatel poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky, předloží
v nabídce originál bankovní záruky nebo prohlášení dle §41 odst. 4 písm. c) zákona. Ohledně
prokazování jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě odkazuje zadavatel na
metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj http://www.portal-vz.cz/getmedia/6b693552-dca54cec-a443-e9e499f67e2c/Bankovni-zaruka.pdf
Jistota poskytnuta formou bankovní záruky musí být bez podmínek a další případných nákladů pro
zadavatele.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud dodavateli
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 7
zákona nebo § 124 odst. 2 zákona.

9. Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky
9.1. Způsob a forma zpracování nabídky (doporučení zadavatele)
Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje, nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek.)
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.
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9.2. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky (doporučení zadavatele)
Účastník sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí:
a) krycí list nabídky a rekapitulace ceny,
b) obsah nabídky,
c) návrh smlouvy splňující požadavky čl. 5.1 ve formátu *.doc,
d) přílohy návrhu smlouvy (např. oceněný položkový rozpočet ve formátu *.xls, časový
harmonogram, výčet poddodavatelů, aj.),
e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, doklad o složení jistoty).

10. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje, a to nejpozději do
konce lhůty stanovené pro podávání nabídek – tj. do 20. 1. 2021 do 11:00 hodin.

11. Místo a datum otevírání obálek
Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty
pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

12. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta činí 5 měsíců a začíná běžet okamžikem konce lhůty pro podání nabídek.

13. Další podmínky zadávacího řízení a upřesňující požadavky zadavatele
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou dodavatelé sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora
v rámci Národního programu Životní prostředí.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí v této
zadávací dokumentaci do doby uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud to povaha doplnění nebo
změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání
nabídek.
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Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení veřejné zakázky na části.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní
údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 16. 12. 2020

________________________
Mgr. Petr Lysek
VIA Consult a.s.
zástupce zadavatele
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