Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ke
zjednodušenému podlimitnímu řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce

Název zakázky

„Sportovní hala“
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Preambule
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídek uchazečů (dále jen „Zadávací dokumentace“) ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen „zákon“). Tato Zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání
nabídek ve smyslu § 53 odst. 1 zákona.
Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem.
Dodavatel je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací
dokumentace. Dodavatel je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není
oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky
stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii
příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných
standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v
nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. Je-li v zadávací dokumentaci snad
definován konkrétní výrobce, jeho zástupce, či výrobek nebo technologie, má se pouze za to,
že je tím definován požadovaný standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či
částečně nahrazen i výrobkem jiným, srovnatelným apod.
Zadávací dokumentaci vypracoval, na základě podkladů poskytnutých zadavatelem,
administrátor veřejné zakázky společnost ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.,
se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 154218, IČO 27784967, s výjimkou přílohy č. 5 a 6 Zadávací
dokumentace, která byla vypracována Danou Hauerlandovou, K nemocnici 2232/81, 741 01
Nový Jičín, ČKAIT 1102244 – pozemní stavby, IČ 41391438.
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1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
60798432
CZ60798432
JUDr. Karlem Třetinou, starostou obce

Smluvní zastoupení zadavatele:
ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.
Bohumínská 61, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ: 27784967
Kontaktní osoba: ing. Tomáš Maceček
Telefon: +420 603484170
e-mail.: macecek@itm-institut.cz
Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat v souladu s ustanovením § 43 zákona na
základě příkazní smlouvy. dodavatel bude veškeré písemnosti nebo žádosti o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám apod. doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud
není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem,
kdy byly této osobě doručeny. Od této doby začínají běžet i případně lhůty vázané na
doručení písemností.
2) OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci v souladu se zákonem, s cílem zajistit
transparentní, nediskriminační a rovné zacházení. Zadávací dokumentace obsahuje všechny
informace nutné pro vypracování nabídky dodavatelem, včetně přesného vymezení rozsahu
požadovaného plnění.
Zadávací řízení je realizováno dle zákona. Uchazeč je povinen se při zpracování nabídky
tímto zákonem řídit, a to zejména v otázkách prokazování splnění kvalifikace a podání
nabídky.
Způsob zadání a výběru dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce se
řídí podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a je
vyhlášeno formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona.
Zadavatel uveřejnil na svém Profilu zadavatele na adrese https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/60798432 kompletní znění zadávací dokumentace.
3) PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce a výstavba nové budovy sportovní
haly se sociálním zázemím, nářaďovnou a novou spojovací chodbou. V rámci provedení
zakázky bude také instalována vzduchotechnika, provedena montáž vytápění nových prostor
a rovněž budou provedeny zdravotechnické instalace. Současně bude také dodáno vnitřní
vybavení tělocvičny.
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Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu podle realizační projektové
dokumentace s názvem „Stavební úpravy, přístavba a nástavba tělocvičny ZŠ Šenov u
Nového Jičína“, zpracovanou hlavní projektantkou Danou Hauerlandovou, K nemocnici
2232/81, 741 01 Nový Jičín, ČKAIT 1102244 – pozemní stavby, IČ 41391438.
Součástí předmětu zakázky je dále zejména:
- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. příp. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení
protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu
materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,
propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací
zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo
jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky
nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v
případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení
nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání
vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li
užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců
vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených
stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob
dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své
náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti
práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a
ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát
na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude
informovat o rozsahu a době případného omezení přístupnosti – způsob informování bude
předem projednán a odsouhlasen s objednatelem a to zejména ve vztahu k provozu základní
školy.
- předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v
zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl,
anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení
díla nezbytné.
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě
na CD v počtu 1 ks (pdf, xls, doc),
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- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem.
V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které
nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich
provedení odsouhlasené zástupcem investora.
Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v projektové dokumentaci a dalších
poskytnutých podkladech, které tvoří Přílohu č. 5 této Zadávací dokumentace. Dílo je dále
specifikováno výkazem výměr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Zadávací dokumentace obsahuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen „SP“ nebo „soupis prací“) v elektronické formě. Soupis prací je pro zpracování
nabídkové ceny závazný a dodavatelé nejsou oprávněni ho měnit.
Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací stavby, je pro
stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací. Veškeré položky soupisu prací musí být
uvedeny včetně specifikace a ocenění a žádná položka nesmí zůstat neoceněna a nesmí být
oceněna nulou.
Soupis prací je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel
doporučuje dodavatelům ověřit si soulad soupisu prací s textovou a výkresovou částí
projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání
nabídek.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název
Stavební práce

CPV
45000000-7

Výstavba tělocvičen

45212222-8

Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

45331000-6

Instalatérské a sanitární práce

45330000-9

Zařízení tělocvičen

37420000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 19 525 206,00 Kč bez DPH
Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
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Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny
obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem
vyloučení dodavatele z další účasti na zadávacím řízení.
4) VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je
nutno doručit ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty, které je stanovena v
následujícím odstavci. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení
zadávacích podmínek nevyřizovat
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky v souladu
příslušným ustanovením zákona a ve lhůtách zákonem stanovených.
Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích
podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí Profilu zadavatele.
Zadavatel současně doporučuje dodavatelům pravidelně po celou dobu výzvy k podání
nabídek sledovat Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60798432 z
důvodu případného uveřejnění dodatečných informací k zadávací dokumentaci.
5) OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Obchodní podmínky
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem obchodní podmínky.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí
této Zadávací dokumentace.
Tyto obchodní podmínky zadavatel zpracoval ve formě návrhu smlouvy o dílo na plnění této
veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby
dodavatelé obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je
použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je
závazný, v případě, že dodavatel návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění
požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.
Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném
rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené „........“). Pokud
nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost
zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu
smlouvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem dodavatele
nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky.
Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.
Nedílnou součástí nabídky bude harmonogram výstavby, prací a dodávek, ze kterého bude
patrné časové a finanční plnění provádění stavby v podrobnostech na týdny. Rovněž tento
harmonogram výstavby musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem
dodavatele nebo jinou osobou k tomu oprávněnou.
Požadovaná délka záruční doby na stavební práce je stanovená minimálně v délce 60 měsíců.
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Dodavatel předloží jako přílohu ke Smlouvě o dílo při jejím podpisu (nikoli jako součást
nabídky) kopii pojistné smlouvy s riziky proti škodám způsobeným jeho činností na majetku
a na zdraví třetích osob a to včetně potvrzení o úhradě pojistného na dané období.
Dodavatel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši škod bez spoluúčasti ve výši pojistného plnění 100 mil. Kč.
V případě, že vybraný uchazeč nepředloží kopii pojistné smlouvy a doklad o úhradě
pojistného jako přílohu ke smlouvě o dílo, bude toto považováno za neposkytnutí
součinnosti před podpisem smlouvy o dílo a k podpisu bude vyzván uchazeč, který se umístil
jako druhý v pořadí.
5.2 Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy o dílo.
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného
zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
5.3 Způsob zpracování nabídkové ceny
Podmínky pro zpracování a obsah nabídkové ceny:
- dodavatel v nabídce uvede celkovou cenu za předmět veřejné zakázky specifikovaný v části
3. této Zadávací dokumentace,
- dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v Kč, a to v členění:
- nabídková cena bez DPH,
U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele
zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).
- nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami
uvedenými ve výzvě, v zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
- dodavatel je povinen přiložit k návrhu Smlouvy o dílo oceněný Výkaz výměr, jehož
neoceněná verze tvoří pro Přílohu č. 6 této Zadávací dokumentace,
- nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy
náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání,
přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.
Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého položkového výkazu výměr
respektive soupisu dodávek jsou zcela nepřípustné.
Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná.
Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné překročit pouze v případě, že po podpisu
smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
Případné vícepráce či méněpráce budou muset být, před jejich provedením, odsouhlaseny
osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za dodavatele a osobou pověřenou za
investora (objednatele), řešeny dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány.
6) VARIANTY NABÍDKY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení jednotlivých nabídek.
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7) MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ
Místo plnění/realizace
Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemek na parcele č.642 v k.ú. Šenov u Nového Jičína.
Doba plnění
Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech:
zahájení realizace: na základě písemné výzvy zadavatele nejméně 10 dní před
termínem zahájení prací
ukončení realizace: do 230 dnů od termínu zahájení prací
Zadavatel předpokládá zahájení v červnu 2017.
Dodavatel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště
nejpozději však do 5 dnů.
Datem ukončení realizace se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný
termín dokončení díla specifikovaného touto zadávací dokumentací a smlouvou o dílo. To
znamená, že do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací
včetně odstranění vad a nedodělků.
8) KVALIFIKACE
8.1 Úvod
V souladu s § 39 odst. 4 zákona je posouzení nabídky předpokladem vítězství uchazeče v
zadávacím řízení. Zadavatel bude u vybraného dodavatele posuzovat, zda splňuje
požadovanou kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1) zákona musí prokazovat splnění požadovaného kriteria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v kopii, není-li dále stanoveno jinak.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základní způsobilosti stanovené § 74 zákona,
b) splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 zákona,
c) prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona,
d) prokázání technické kvalifikace dle § 79 zákona.
8.1.1 Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 vyžaduje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za
pomoci čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci
požadovanou zadavatelem splňuje, pokud dále v textu zadávací dokumentace není uvedeno
odlišně.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
8.1.2 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
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a) základní způsobilosti dle § 74 zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu
dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) v souladu s § 228
odst. 2 zákona.
8.1.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci
systému certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239
zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání
splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v
rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
8.2 Základní způsobilost
Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 zákona:
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis 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) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d) zákona,
f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů, které prokazují základní způsobilost.
8.3 Profesní způsobilost
Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona.
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují a to pro předmět činnosti „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování“.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů, které prokazují profesní způsobilost.
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8.4 Ekonomická kvalifikace
V souladu s § 78 Zákona zadavatel stanovuje minimální výši ročního obratu ve výši 38 mil.
Kč bez DPH (v souladu s § 73 odst. 6 zákona).
Určené výše ročního obratu muselo být dosaženo v každém z minulých 3 bezprostředně
předcházející účetních období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, prokáže-li údaje o
svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Splnění ekonomické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
• Výkaz zisku a ztrát za příslušný počet účetních období
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů, které prokazují ekonomickou kvalifikaci.
8.5 Technická kvalifikace
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje zadavatel veřejné zakázky
uvést a předložit v rámci Čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam
dokončených významných stavebních prací, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
V souladu s § 73 odst. 6 zákona zadavatel stanovuje toto:
Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu nejvýznamnějších stavebních prací bylo alespoň
5 zakázek, každá v minimální hodnotě 20 mil. Kč bez DPH., které mají charakter
výstavby, rekonstrukce nebo modernizace objektů občanské vybavenosti.
V souladu s § 79 odst. 2 písm. c) zákona požaduje zadavatel uvést a předložit:
- Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební
práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k
dodavateli.
Ze seznamu musí vyplývat, že dodavatel má k dispozici pro plnění veřejné zakázky:
stavbyvedoucí – 1 osoba
Tento seznam bude jmenný a bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno
touto osobou a současně osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Stavbyvedoucí musí být držitelem osvědčení o autorizaci ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a)
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor odpovídající a vztahující se k předmětu
veřejné zakázky – Pozemní stavby a tuto skutečnost musí prokázat.
Tato část technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona bude přímo součástí
nabídky.
8.6 Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci
Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v listinné podobě formou čestného prohlášení.
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace musí být podepsáno oprávněnou osobou pokud není
v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
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Zadavatel doporučuje dodavatelům využít vzoru Čestného prohlášení, které jsou součástí
Přílohy č. 2. Zadávací dokumentace.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
8.7 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace
8.7.1 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně dle § 82 Zákona.
8.7.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. a), nebo b) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce dodávky či
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
9) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně
zadavateli na základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a další zadavatelem požadované dokumenty a
doklady, zejména doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci.
Nabídka dodavatele bude podána v českém jazyce, v listinné podobě, v jednom vyhotovení
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil textové a tabulkové části
nabídky zpracované dodavatelem ve vhodném formátu na elektronickém nosiči dat (CD
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apod.). Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a
Excel nebo pdf.
Listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka;
povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyce.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že
nabídku nebude podepisovat statutární orgán dodavatele, je nutno přiložit podepsanou
plnou moc k zastupování uchazeče
Dodavatel doručí nabídku v uzavřené, neporušené obálce čitelně označené názvem veřejné
zakázky a nápisem NEOTVÍRAT a „Sportovní hala“ osobně nebo na poštovní adresu.
Místem podání nabídek je následující adresa zadavatele:
Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
Nabídky je možno podávat osobně na výše uvedené adrese, a to v pracovních dnech
PO - 8,00 – 17,00
ÚT - 8,00 – 15,00
ST - 8,00 – 17,00
ČT - 8,00 – 15,00
PÁ - 8,00 – 11,00
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.12.2016 v 13:00 hodin
Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. Zadavatel neodpovídá za
zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídek.
Dne 21.12.2016 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 08:00 hodin do 13:00
hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.
Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
V souladu s § 107 zákona může každý dodavatel 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.
Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně. Pokud dodavatel (účastník) podá 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 vyloučí zadavatel tohoto účastníka zadávacího řízení.
Nabídka bude vyřazena, pokud bude některá z položek upravena nebo vymazána. Žádná
položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo
měrná jednotka.
Pro právní jistotu obou stran zadavatel doporučuje, aby nabídka, včetně veškerých
případných příloh, byla vhodným a dostatečným způsobem zabezpečena proti manipulaci s
jednotlivými listy.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány
dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele; v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce.
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Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel dodavatelům doporučuje řadit dokumenty v nabídce následujícím způsobem:
a) Krycí list nabídky dle Přílohy č. 1,
b) Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů dle Příloha č. 2,
c) Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace) podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
d) Oceněný výkaz výměr – bude předložen v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátu
*xls – Příloha č. 6 Zadávací dokumentace
e) Časový harmonogram provádění prací
f) Seznam poddodavatelů Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
10) ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem. Za důvod
hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pro který nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj.
absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující zadavateli nepřekročit finanční limit pro
danou veřejnou zakázku a absence ekonomicky přijatelných nabídek.
11) PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka se uskuteční dne 8.12.2016
od 14:00 hodin, sraz účastníků je u hlavního vstupu do objektu základní školy na adrese
Školní 20, Šenov u Nového Jičína.
Prohlídky se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby za každého dodavatele.
12) KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (§ 114
zákona).
Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit pouze nejnižší nabídkou
cenu.
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupně
podle výše nabídkové ceny.
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.13) OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21.12.2016 ve 13.15 hodin v sídle zadavatele
na adrese Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v
zasedací místnosti obce.
O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové hodnotící komise.
Při otevírání obálek má právo být přítomna kromě zadavatele a členů komise také jedna
osoba za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Touto
osobou může být statutární orgán dodavatele u právnické osoby nebo fyzická osoba nebo
jiná osoba písemně zmocněná dodavatelem. V tomto případě doloží osoba přítomna
otevírání obálek originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Přítomní dodavatelé stvrdí
svou účast při otevírání obálek podpisem na prezenční listině.
14) POŽADAVEK NA INFORMACE O PODDODAVATELÍCH
V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby),
musí dodavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona ve své nabídce uvést, části
veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
Učiní tak prohlášením, k němuž využije Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace, v němž popíše
poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní
poddodavatel realizovat..
Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky
poddodavateli, předloží zadavateli v nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude
realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
15) ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta je stanovena na 120 dnů od podání nabídky.
Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami a nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit.
Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
16) JISTOTA
V souladu s § 41 odst. 1) a 2) zákona zadavatel požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění
svých povinností vyplývající z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 390 000 Kč.
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení jedním z těchto způsobů:
a) složením výše uvedené peněžní částky na účet zadavatele, číslo účtu 94-1417801/0710,
variabilní symbol: IČ dodavatele, specifický symbol: 3113 a to před koncem lhůty pro podání
nabídek,
b) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele, která bude součástí nabídky,
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele, která bude součástí nabídky.

14

Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den
předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek tj.20.12.2016
Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je
celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu
zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál
potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném
termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě
pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie
hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně
některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením
peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. Pokud bude výpis současně obsahovat další
platby, než jen úhradu jistoty, doporučuje se uchazeči provést trvalé zneprůhlednění údajů o
ostatních platbách, a to včetně výše počátečního stavu a konečného zůstatku na účtu
uchazeče.
V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty
originál listiny bankovní záruky.
V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty
originál prohlášení pojistitele.
Pojistná smlouva na pojištění záruky musí být uzavřena tak, že pojištěným je dodavatel a
oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel (pojišťovna)
vydá pojištěnému písemné pojištění obsahující závazek vyplatit zadavateli, za splnění
podmínek stanovených v § 41 odst. 8) zákona, pojistné plnění.
Pokud dodavatel v rozporu se zákonem nebo podmínkami zadávací dokumentace zruší nebo
změní nabídku, odmítne-li uzavřít nebo nesplní podmínku součinnosti k uzavření smlouvy ,
má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky
nebo mu připadá poskytnutí peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v českém jazyce, musí být přiložen jeho
úřední překlad do tohoto jazyka.
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky je dodavatel dle
§ 41 odst. 5) zákona povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Nedodržení výše uvedených požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče v souladu s příslušným ustanovením zákona.
Zadavatel se při uvolnění jistoty řídí dle § 41 odst. 6) zákona.
V případě poskytnutí peněžní jistoty zadavatel vyžaduje od uchazeče v nabídce předložit
prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč
uvede platební symboly pro vrácení jistoty v následujícím členění:
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Vzor prohlášení:
Prohlášení o platebních symbolech pro vrácení peněžní jistoty
Název veřejné zakázky: Sportovní hala
Identifikace uchazeče
obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a příjmení: .……………………….……………………
sídlo / místo podnikání, …………………….………………………...........................
IČ / datum narození: ………………………….………….
Platební symboly
číslo účtu: ………………………….…………..............
kód banky: ………………………….…………............
název banky: ………………………………………….
adresa pobočky: ………………………………………
variabilní symbol: ………………………….………….
specifický symbol:..................................................................
Dle § 41 odst. 7) zákona je zadavatel povinen uchovat kopii záruční listiny a originál vrátit
dodavateli ve lhůtě dle § 41 odst. 6) zákona.
Za tím účelem zadavatel dodavatelům doporučuje vložení originálu dokumentu o záruce do
nabídky tak, aby v případě vrácení mohl být bez poškození vyjmut.
Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (tzn. vrácení
originálu příslušného dokumentu) provede zadavatel odesláním originálu bankovní záruky
doporučeným dopisem s dodejkou na doručovací adresu uvedenou uchazečem v nabídce.
V případě, kdy uchazeč chybně zadá příslušné platební symboly pro úhradu jistoty nebo k
platbě neuvede veškeré stanovené platební symboly, a ta z tohoto důvodu nebude připsána
na účet zadavatele, neodpovídá zadavatel za jakékoliv dopady takové chybné peněžní
transakce. Zadavatel také nebude činit žádné kroky, směřující k dohledání a vrácení
finančních prostředků zpět na účet uchazeče a nebude takovým činnostem ani nápomocen.
17) DALŠÍ PODMÍNKY
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek a zůstávají jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto
zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky.
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Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, bude před jejím uzavřením povinen dle
§ 122 odst. 3 zákona na výzvu zadavatele předložit originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Zadavatel stanovuje, že v případě, že vybraným dodavatelem bude právnická osoba, musí
takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
• seznam akcionářů,
• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel upozorňuje, že si hodnotící komise může, v souladu s § 113 zákona, vyžádat
podrobné cenové kalkulace, a to ve vztahu k jakékoliv položce tvořící nabídkovou cenu.
Zadavatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany
Dodavatele v případě, že dojede k nepředvídatelným okolnostem při zajišťování financování
této akce.
V případě, že zadavatel písemně nezašle výzvu k realizaci do 30.12.2017, nebude dílo
realizováno a žádná ze smluvních stran nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu
škody vzniklé z důvodu nerealizace díla.
Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit či změnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro
podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje, v souladu s § 53 odst. 5 zákona, právo uveřejnit Oznámení o
vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo Oznámení o výběru dodavatele na svém Profilu
zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60798432
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
Dodavatel podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel zveřejní smlouvu na svém
Profilu zadavatele.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost předložit seznam všech poddodavatelů
s plnění na 10% hodnoty zakázky, kdy tento seznam bude rovněž zveřejněn na Profilu
zadavatele.
Zahájení zadávacího řízení bylo schváleno na jednání rady obce č. 41 konaném dne
14. 11. 2016 pod bodem 6.2.
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Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Příloha č. 2
Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3
Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 4
Subdodavatelské schéma
Příloha č. 5
Projektová dokumentace „Stavební úpravy, přístavba a nástavba
tělocvičny ZŠ Šenov u Nového Jičína“
Příloha č. 6
Výkaz výměr „Stavební úpravy, přístavba a nástavba tělocvičny ZŠ
Šenov u Nového Jičína“

V Šenově u Nového Jičína, dne 21.11.2016
JUDr. Karel Třetina
Starosta obce

Digitálně podepsal
JUDr. Karel Třetina
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