VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:
„Oprava veřejného osvětlení Na Vyhlídce“

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Účelem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky, která bude vybrána podle kritérií
stanovených v této zadávací dokumentaci.
Tato písemná výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro
podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon), jejíž zadání se v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací
dokumentace. Uchazeč 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.
I. ČÁST
INF0RMACE O ZADAVATELI
Zadavatel:
se sídlem:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

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

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.
Bohumínská 61, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 27784967
Kontaktní osoba: ing. Tomáš Maceček
Telefon: 603 484 170
e-mail.: macecek@itm-institut.cz
Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě příkazní smlouvy. Rozhodným datem
pro začátek či ukončení běhu lhůt jsou úkony činěné touto osobou nebo vůči této osobě. Dodavatel
(uchazeč) bude veškeré písemnosti nebo dodatečné dotazy 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.
II. ČÁST
OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace včetně příloh bude po celou dobu pro podání nabídek uveřejněna dálkovým
neomezeným přístupem na Profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60798432 a
rovněž na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína.
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Žádost o poskytnutí kompletní zadávací dokumentace musí být písemná (za písemnou se považuje i
elektronická forma), zaslaná na uvedenou adresu osoby pověřené zadavatelskou činností.
Případné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazeči podat písemně e-mailem nebo na
korespondenční adresu osoby pověřené zadavatelskou činností uvedené v části I. zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Požádá-li uchazeč o dodatečné informace, odešle Zadavatel požadované
informace nejpozději do 3 pracovních dní ode dne doručení požadavku.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel, resp. osoba pověřená
zadavatelskými činnostmi, současně všem známým uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel současně doporučuje uchazečům pravidelně po celou dobu výzvy k podání nabídek
kontrolovat Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60798432 z důvodu případného
uveřejnění dodatečných informací k zadávací dokumentaci.
III. ČÁST
PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je provedení nasvětlení prostoru okolo chodníků, parkovišť ve vnitro
bloku a místní komunikace ul. Na Vyhlídce a dále také výměna zastaralého a nevyhovujícího
elektrického rozvodu (kabelové poruchy) vč. světelných bodů veřejného osvětlení a způsobu napájení
a okruhování. Rozvod VO je převážně navržen v nových trasách vzhledem k inženýrským sítím, zeleni
a zpevněným plochám. Osvětlovací tělesa budou umístěna na obnovených stožárech s využitím
stávajících LED svítidel.
Součástí předmětu zakázky je také zejména:
- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. 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 vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních
zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- dodaní seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k
obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad
o splnění této povinnosti,
- 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
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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.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné
odstranění
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3
dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a
správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v
prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální
formě ve formátu .pdf a 1 × v digitální formě ve formátu .dwg. 3 × v tištěné formě bude rovněž
objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru
nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné
geodetické zaměření provedených prací,
- 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 omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a
odsouhlasen s objednatelem.
- 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 o
odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
- respektování veškerých podmínek, které jsou dány skutečností, že je předmět smlouvy financován z
dotačního titulu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016, Kód RRC/02/2016.
Zhotoviteli jsou tyto podmínky známy.
Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou
přístupné v době předání dokončeného díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich
provedení odsouhlasené zástupcem investora.
Dodavatel má povinnost před vlastní montáží předat zadavateli příslušné certifikáty jednotlivých
použitých materiálů, zejména osvětlovacího tělesa a zadavatel si vyhrazuje právo na přezkoušení
daného výrobku před vlastní montáží.
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu podle realizační projektové dokumentace
„Oprava veřejného osvětlení na ul. Na Vyhlídce k.ú. Šenov u Nového Jičína“ zpracované projekční
kanceláří Miroslav Sopuch, Bratří Jaroňků 778/17, 741 01 Nový Jičín, Projekční kancelář MISA,
Trlicova 1386/19, 741 01 Nový Jičín z 11/2015.
Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v projektové dokumentaci a dalších poskytnutých
podkladech, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou dodavatele, kterou tvoří
také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – Výkaz
výměr dle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace.
Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky závazně stanoví návrh smlouvy o dílo
(viz příloha č. 3), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Nabídka dodavatele (nabídkou se
ve smyslu § 68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
Návrh smlouvy je závazný, uchazeč doplní pouze požadované údaje.
Výkaz výměr
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44 odst. 4 zákona výkaz výměr požadovaných
stavebních prací v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro
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zpracování nabídkové ceny závazný. Veškeré položky výkazu výměr budou uvedeny včetně specifikace
a ocenění.
Závaznost výkazu výměr
Výkaz výměr je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel doporučuje
uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a
technickou specifikací požadovaných materiálů a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro
vyžádání dodatečných informací dle zákona.
IV. ČÁST
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 009 910 Kč bez DPH.
V. ČÁST
OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V. 1 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu
jsou zpracovány formou návrhu Smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 a jsou nedílnou součástí této
zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči 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 uchazeč návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění
požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.
Uchazeč 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, jakož i vložením ustanovení ve
smyslu § 51 odst. 6 zákona.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče 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 návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby v členění na týdny, ze kterého
bude patrné časové plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze strany uchazeče
podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou.
Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.
V. 2. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny ve vzoru smlouvy o dílo - viz Příloha č. 3 této
zadávací dokumentace.
V.3. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace
díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH a dále pouze v případech specifikovaných v
návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č.3.
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VI. ČÁST
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
Místo plnění
Místem plnění je obec Šenov u Nového Jičína.
Doba plnění
Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech:
Zadavatel předpokládá zahájení v měsíci: červenec 2016
Zadavatel předpokládá ukončení v měsíci: září 2016
Zahájení realizace započne na základě písemné výzvy zadavatele. Dodavatel zahájí stavební práce na
díle neprodleně po protokolárním předání staveniště nejpozději však do 5 dnů.
VII. ČÁST
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je
předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle §
50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.
a).
Předmět veřejné zakázky může být plněn několika dodavateli společně, přičemž za tímto účelem musí
tito dodavatelé podat společnou nabídku. Současně s doklady prokazujícími splnění základních
kvalifikačních předpokladů jednotlivých dodavatelů a výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence
(pokud jsou v ní zapsáni), jsou tito dodavatelé povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek,
že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V takovém případě se
tito dodavatelé považují za jednoho uchazeče.
Pokud nabídku podává několik uchazečů společně, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm.
b) a d) zákona musí prokázat všichni uchazeči společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se § 51 odst. 4 zákona použije obdobně.
Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle § 51 odst. 7 zákona.
Uchazeč předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené
zadavatelem pro podání nabídky.
Uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
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Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a § 126 zákona) mohou prokázat
splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším tří měsíců od
posledního dne lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních
kritérií, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká
ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství
1) Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
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Dodavatel splnění základního kvalifikačního předpokladu prokáže předložením:
Čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem (doporučujeme využít Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace).
2) Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel předložením:
Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán a to v prosté kopii, ne starší než 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro
podání nabídek.
Dokladu prokazujícím jeho oprávnění k podnikání a to buď výpisem ze živnostenského
rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo
živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky a to
živnostenské oprávnění pro živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Výkon
zeměměřičských činností“ Tuto skutečnost uchazeč dokládá v prosté kopii.
Dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje – stavbyvedoucího (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro
pozemní stavby). Uchazeč dokládá toto osvědčení v prosté kopii.
3) Technické kvalifikační
Technické kvalifikační předpoklady prokáže zájemce předložením:
a) Seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Toto osvědčení
musí zahrnovat cenu, doba, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly
tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Součástí tohoto seznamu bude nejméně 3 zakázky o finančním objemu minimálně v hodnotě 500 000
Kč za jednotlivou zakázku, přičemž obdobným charakterem se rozumí stavební práce spojené
s rekonstrukcí a výstavbou veřejného osvětlení – zemní práce, pokládka kabelů, montáže stožárů,
montáže svítidel, revize.
b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to
zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti prováděných stavebních prací,
bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči. Ze
seznamu musí vyplývat, že uchazeč má k dispozici pro plnění veřejné zakázky:
stavbyvedoucí – 1 osoba,
Tento seznam bude jmenný a bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsán touto
osobou a současně osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
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.
4) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
V souladu s ustanovením § 50 odst.1, písm. c) zákona o veřejných zakázkách předloží uchazeč Čestné
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace.
VIII. ČÁST
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Podmínky pro zpracování a obsah nabídkové ceny:
- Zájemce v nabídce uvede celkovou cenu za předmět veřejné zakázky specifikovaný v části III. této
zadávací dokumentace. Zájemce uvede celkovou nabídkovou cenu v členění bez DPH, výši DPH a cenu
včetně DPH platné v době podání nabídky.
- Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými ve
výzvě, v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
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- Zájemce je povinen přiložit k návrhu smlouvy oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a
dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, které se mohou
promítnout do fakturace, potřebné k realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními
předpisy. Cena za likvidaci odpadu musí být obsažena v celkové ceně díla.
Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Cenu bude možné překročit pouze v
souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH majících vliv na předmět zakázky, a to o
pouze výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.
- Jakékoliv zásahy zájemců do zadavatelem předloženého výkazu výměr respektive soupisu prací a
dodávek jsou zcela nepřípustné.
IX. ČÁST
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v českém jazyce, písemně a to v listinné podobě v jednom originále a dále
rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD).
V případě dokladů, které jsou v jiném jazyce, než českém, musí být k těmto dokumentům přiložen
úředně ověřený překlad do českého jazyka; to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce.
Každý uchazeč může podat pouze jedinou nabídku.
Nabídka i jednotlivé kopie veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěny proti
manipulaci s jednotlivými listy.
Uchazeč doručí nabídku v uzavřené, neporušené obálce čitelně označené názvem veřejné zakázky a
nápisem NEOTVÍRAT a „Oprava veřejného osvětlení Na Vyhlídce“ 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
Uchazeči mohou nabídku předložit rovněž doporučeně poštou na adresu: Obecní úřad Šenov u Nového
Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína a to před termínem uplynutí lhůty doporučeným
dopisem.
Uchazeč však v tomto případě nese plné riziko zpoždění spojené se zdržením v podání nabídky ve
stanovené lhůtě vlivem poštovní přepravy nebo jiných doručovacích služeb. Při využití poštovní
přepravy či jiné doručovací služby je za okamžik podání nabídky považována doba fyzického převzetí
obálky na adrese zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2016 ve 13:00 hodin.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Takovou
nabídku Zadavatel v souladu s § 71 odst. 6 zákona neotvírá a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom,
že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeč na obálce čitelně uvede
adresu, na níž je možné zaslat toto vyrozumění. Takto pozdě doručená nabídka se uchazeči v souladu
s § 155 odst. 1 zákona nevrací.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány uchazečem
či statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně
ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce.
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Dokumenty v nabídce budou řazeny následujícím způsobem:
1) Krycí list nabídky – Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace
Dále budou následovat:
2) Čestné prohlášení dle § 53 – Příloha č. 2 této Zadávací dokumentace
3) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – viz část VII. této zadávací dokumentace.
4) Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem Zájemce – Příloha č. 3 této Zadávací
dokumentace
5) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti – Příloha č. 5 této Zadávací dokumentace
6) Oceněný výkaz výměr - bude předložen v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátu *xls. –
Příloha č. 6 této Zadávací dokumentace
7) Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky dle části V.1. této Zadávací dokumentace
Součástí nabídky musí být rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovně právním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
K tomu zadavatel doporučuje využít přílohu č. 8 zadávací dokumentace.
Uchazeč je v nabídce povinen specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či
více subdodavatelům. Uchazeč zároveň uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Pro
vytvoření seznamu subdodavatelů uchazeče použije Přílohu č. 7 této Zadávací dokumentace.
X. ČÁST
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Místo plnění je veřejně přístupné, uchazeč v případě zájmu může provést prohlídku sám, individuálně
v libovolném čase bez přítomnosti zadavatele.
Při prohlídce místa plnění nebudou poskytovány žádné doplňující informace.
XI. ČÁST
POŽADAVEK NA VARIANTY NABÍDEK PODLE § 70 ZÁKONA
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.
XII. ČÁST
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena
bez DPH.
Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná celková cena (viz část VIII. Této
zadávací dokumentace) v Kč bez DPH.
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupně podle výše
nabídkové ceny.
XIII.ČÁST
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání nabídek proběhne dne 31. 3. 2016 ve 13:15 hodin na adrese sídla zadavatele: Obec Šenov u
nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v kanceláři starosty obce. O otevírání
obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové komise.
Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při
otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické osoby
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nebo fyzická osoba nebo jiná osoba písemně zmocněná uchazečem. V tomto případě doloží osoba
přítomna otevírání obálek originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů.
XIV. ČÁST
POŽADAVEK NA INFORMACE O SUBDODAVATELÍCH
XIV.1 V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby),
musí uchazeč v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona ve své nabídce uvést, jaká část plnění
veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč
povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona).
Učiní tak prohlášením, k němuž využije Přílohu č. 7 zadávací dokumentace, v němž popíše
subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel
realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením podílu na veřejné
zakázce vyjádřeném v Kč.
S poukazem na § 69 zákona musí být současně v nabídce předložena listina, ze které vyplývá, že
subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou subdodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat;
listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele; tato listina
může mít i podobu smlouvy mezi uchazečem a subdodavatelem, která se týká této veřejné zakázky.
XIV.2 Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze
na základě písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce v průběhu
plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí
tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části
kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje
požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s
výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
V případě, že uchazeč zamýšlí prokázat část kvalifikace ve smyslu ustanovení § 51 odst. 4 zákona
prostřednictvím subdodavatele, v nabídce bude vždy doložena listina potvrzená dodavatelem i
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění zakázky (např. dohoda o budoucí spolupráci, smlouva o smlouvě budoucí apod.).
XV. ČÁST
ZÁVĚR
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení, nabídky Zadavatel v souladu s § 155 zákona
Zájemcům nevrací. Na nabídku, kterou Zájemce podá po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se pohlíží,
jako by nebyla podána. Zadavatel takovou nabídku neotvírá a bezodkladně vyrozumí Zájemce o tom,
že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Zadavatel upozorňuje, že si hodnotící komise může, v souladu s § 77 zákona, vyžádat podrobné
cenové kalkulace, a to ve vztahu k jakékoliv položce tvořící nabídkovou cenu.
Dodavatel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a
uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení
závěrečného vyhodnocení akce.
Dodavatel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám na místa související s s realizací
zakázky.
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Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V
případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit či změnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro podání nabídek.
Zahájení zadávacího řízení bylo schváleno na jednání rady obce č. 28 dne 8. 2. 2016 pod bodem 6.2.
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Příloha č. 2
Čestné prohlášení dle § 53, odst. 1 zákona
Příloha č. 3
Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 4
Projektová dokumentace
Příloha č. 5
Čestné prohlášení § 50 odst.1 písm. c) zákona
Příloha č. 6
Výkaz výměr
Příloha č. 7
Subdodavatelské schéma
Příloha č. 8
Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona
V Šenově u Nového Jičína, dne 15.3.2016

JUDr. Karel Třetina
starosta obce

Digitálně podepsal
JUDr. Karel Třetina
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