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Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách
4. Projektová dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce Masarykova
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ vypracované Architektonickou kanceláří Burian –
Křivinka, Kalvodova 13, Brno, datované leden/2012 (tištěná verze) + soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (v el. podobě) – k dispozici u osoby pověřené činnostmi
zadavatele, společnosti RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, za částku 6.800,Kč včetně DPH. Nutno objednat min. 2 pracovní dny před jejím vyzvednutím e-mailem:
verejnezakazky@renards.cz
5. Návrh smlouvy o dílo (včetně příloh: Územní rozhodnutí o umístění stavby
č.j.:MÚVB/1713/07/VÝST/RA-6484/2006 vydané MěÚ Velká Bíteš dne 24.4.2007 jež nabylo
právní moci dne 26.5.2007, stavební povolení č.j.:MÚVB/51/08/VÝST/BA-200/2008 ze dne
30.09.2008, stavební povolení č.j.:VÝST/42605/2008/1408/2008-po ze dne 04.02.2009,
rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č.j. :VÝST/66629/2011/1658/2011-po
ze dne 30.01.2012, rozhodnutí č.j. :VÝST/2735/2012/627/2012-sveco ze dne 09.02.2012, územní
souhlas č.j.:MÚVB/573/12/VÝST/U ze dne 08.02.2012)
6. Seznam subdodavatelů
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Preambule
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce Regionální
rady regionu soudržnosti jihovýchod a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Práva a povinnosti neuvedené v této
zadávací dokumentaci se řídí zákonem o veřejných zakázkách.
Projekt bude spolufinancován z ROP Jihovýchod ze zdrojů EU.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.
Dodavatel je dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel žádá uchazeče, aby při absenci položky nebo v případě chybné položky v položkovém
rozpočtu, která by měla významný vliv na cenu díla, upozornili během zadávacího řízení zadavatele
tak, aby zadavatel mohl tuto položku zařadit do výkazu výměr všem soutěžícím.
Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit poradci zadavatele (RENARDS protender,
s.r.o.) v písemné podobě nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 4
pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele, tyto budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.
Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel
nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky).
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
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 vyřazeny.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní
výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč
oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
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1 Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Město Velká Bíteš

IČ zadavatele:

00295647

Sídlo zadavatele:

Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Ing. Milan Vlček, starosta

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Bednář

Telefon, fax:

+420 566 502 533

E-mail:

pavel.bednar@vbites.cz

2 Zastoupení zadavatele osobou mandatáře
Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících
se zadávacím řízením osobou níže uvedeného mandatáře.
Mandatář splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a je tak zmocněn k veškerým
úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení. Mandatáři zadavatele však není
uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o
výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
Osoba pověřená činnostmi zadavatele:

RENARDS protender, s.r.o.

IČ:

28330561

DIČ:

CZ 28330561

Sídlo:

Vídeňská 7, 639 00 Brno

Osoba oprávněná jednat za společnost:

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, jednatel

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Mgr. Petra Kopová

Telefon, fax:

+ 420 775 566 237 / + 420 544 528 641

E-mail:

verejnezakazky@renards.cz

3 Vymezení předmětu veřejné zakázky
3.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je přesun autobusových zastávek a vybudování přestupního terminálu na severní
straně náměstí ve Velké Bíteši, který bude tvořen autobusovým nádražím a místy pro Park & Ride,
Kiss & Ride a Bike & Ride. Aby bylo možné vjetí a vyjetí autobusu na vybudovaný terminál, je nutné
vyosit stávající komunikaci, která prochází náměstím. Bude vybudován informační kiosek, který bude
cestující informovat o příjezdech a odjezdech autobusu. S přesunem autobusového nádraží a
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vybudováním přestupního terminálu na severní straně náměstí souvisí i rekonstrukce ploch okolo
přestupního terminálu. Mobiliář je definován stavebním objektem SO 09 Mobiliář.
Podrobné informace jsou obsaženy v projektové dokumentaci: Dokumentace pro provádění stavby
„Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ vypracované Architektonickou
kanceláří Burian – Křivinka, Kalvodova 13, Brno, datované leden/2012 (viz. příloha č. 4). Pokud se
v projektové dokumentaci v souvislosti se SO 01 Zpevněná plocha a SO 02 Odvodnění objevuje
označení části díla „Plocha nutná pro návaznost“, uchazeč k tomuto nepřihlíží, neboť není ani
předmětem realizace ani předmětem ocenění.
Opční právo:
Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalších stavebních prací dodavatele (opční právo),
kterému bude zadána předmětná veřejná zakázka, a to nejpozději do 3 let ode dne podepsání
smlouvy na plnění této veřejné zakázky (předpokládaná doba využití opčního práva: od 10.05.
2013 do 31. 08. 2014). Další stavební práce budou spočívat v realizaci 2. části náměstí, která je
v projektové dokumentaci nazývána „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ obsahuje SO 01
Zpevněné plochy, SO 02 Odvodnění, SO 06 Veřejné osvětlení, SO 07 Silnoproudé rozvody, SO 08
Sadové úpravy a SO 09 Mobiliář. Tyto práce budou objednatelem zadány v souladu s § 99 odst. 2
zákona o veřejných zakázkách jednacím řízením bez uveřejnění, a to v případě, že o ně bude mít
objednatel zájem. Cena těchto prací bude stanovena na základě nabídky uchazeče v jednacím řízení
bez uveřejnění. Toto opční právo nemusí být objednatelem využito. Předpokládaná hodnota st. prací,
na které bude uplatněno opční právo je (rozpočet Rekonstrukce Masarykova náměstí - jih) 9.950.000,Kč bez DPH (max. však 30% původní zakázky).
Předmět opčního práva je stručně zahrnut v příloze č. 4. Uchazeči neocení předmět opčního práva a
nezahrnou cenu opčního práva do celkové nabídkové ceny.
Uchazeč ve své nabídce doloží seznam hlavních subdodavatelů, tj. subdodavatelů, u kterých
dodavatel předpokládá, že jím za plnění subdodávky uhradí více než 10 % z ceny veřejné
zakázky včetně subdodavatelů, pomocí nichž prokazuje dodavatel kvalifikaci (příloha č. 6 této
ZD), kteří se budou podílet na realizaci zakázky s uvedením části zakázky, kterou bude
subdodavatel realizovat. Pokud se jedná o subdodavatele, pomocí kterého generální dodavatel
prokazuje kvalifikaci, je nutné doložit smlouvu s tímto subdodavatelem. V případě, že uchazeče
nevyužije subdodavatele k realizaci zakázky, předloží v nabídce proškrtnutý seznam. Seznam
subdodavatelů bude přílohou návrhu smlouvy uchazeče.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opčního práva je 43.140.177,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota opčního práva je 9.950.000,- Kč bez DPH a předpokládaná hodnota zakázky
bez opčního práva činí 33.190.177,- Kč bez DPH.
3.2 Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002

a nařízení Komise č. 213/2008
Předmět

CPV

Výstavba autobusových nádraží

45213311-6

Stavební úpravy pro
komunikace

45233100-0
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Výstavba zařízení typu Parkand-ride

45223320-5

4 Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění: 15. 03. 2013 – 31. 10. 2013
Stavební práce budou přerušeny po dobu konání bítýšské poutě od 22. 06. 2013 do 23. 06. 2013 a
bítýšských hodů od 04. 09. 2013 do 08. 09. 2013. Přerušení stavebních prací znamená, že v uvedené
dny nebude prováděna žádná stavební činnost.
Dokončení díla v celém rozsahu a zprovoznění stavebních objektů, včetně zajištění dokladů
nutných k tomu, aby příslušný správní orgán povolil předčasné užívání díla: do 04. 09. 2013
Dokončení stavby v celém rozsahu včetně předání kompletní dokladové části dokončené
stavby: do 31. 10. 2013
Místo plnění: Masarykovo náměstí Velká Bíteš - parcela číslo 149, 150, 151, 38/1, katastrální území
Velká Bíteš
Prohlídka místa plnění: proběhne dne 15. 1. 2013 v 9:00 hod. v místě plnění zakázky, zájemci se
předem nahlásí na tel. čísle: +420 566 502 533 – Ing. Bednář.

5 Kriteria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách
hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena bez
opčního práva bez DPH.

6 Kvalifikační předpoklady
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je
předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit dle § 51 odst. 4 zákona o
veřejných zakázkách doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
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písm. a) zákona o veřejných zakázkách subdodavatelem a 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.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
ustanovení § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona o
veřejných zakázkách a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a)
zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1
písm. b) a d) zákona o veřejných zakázkách musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí
odstavec použije obdobně.
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek,
že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele,
která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle ustanovení § 60 zákona o veřejných zakázkách,
je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a
současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo
předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen
splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat
zadavatele o změně své kvalifikace, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v
zadávacím řízení s uvedením důvodu.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je
předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném zadávacím řízení.
Dle § 57 zákona o veřejných zakázkách předkládá dodavatel kopie (prosté kopie) dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit
originály nebo ověření kopie dokladů, je uchazeč, se kterým má být smlouvy uzavřena, povinen
je předložit.
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6.1 Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
odst. 1 zákona o veřejných zakázkách předložením čestného prohlášení viz příloha č. 2 zadávací
dokumentace, které bude podepsáno oprávněnou osobou jednat za uchazeče.
6.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je v souladu s § 54 zákona o veřejných zakázkách povinen předložit následující dokumenty:


výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních
předpisů, který nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky



živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku - obsahující předmět podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky, min. následující:



o

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

o

Výkon zeměměřičských prací

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje:
o

autorizaci odpovědné osoby v oboru dopravní stavby
Uchazeč doloží osvědčení o požadované autorizaci osoby odpovědné za provádění
prací a doklad, ze kterého je patrný vztah této osoby k uchazeči – například čestné
prohlášení uchazeče, že odpovědná osoba je jeho zaměstnancem, případně smlouvu
o subdodávce, a další zákonem o veřejných zakázkách požadované dokumenty,
pokud prokazuje uchazeč autorizaci pomocí subdodavatele

6.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v nabídce čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní
terminál Velká Bíteš“.
6.4 Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné
zakázky na stavební práce zadavatel požaduje předložení následujících dokladů:
dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) - seznam stavebních prací provedených dodavatelem za
posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních
prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,


uchazeč doloží seznam alespoň 3 staveb v hodnotě min. 10 000 000,- Kč včetně DPH za
zakázku obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let ve formě
čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou



uchazeč k tomuto seznamu doloží osvědčení či referenční listiny podepsané objednateli
(tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně) min. 3
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staveb obdobného charakteru provedených za posledních 5 let, a to v minimální hodnotě
10 000 000,- Kč včetně DPH za každou stavbu.


stavbou obdobného charakteru má zadavatel na mysli stavbu komunikačních ploch
náměstí nebo ulic v zastavěném území obce nebo města obsahující inženýrské sítě a
zpevněné plochy. Pokud např. provedení zpevněných ploch není součástí jedné
reference, kterou uchazeč osvědčuje i realizaci inženýrských sítí, dodá uchazeč další
referenci, která bude prokazovat provedení zpevněných ploch, tak aby uchazeč
prokázal, že min. 3x realizoval inženýrské sítě a 3x zpevněné plochy. Výše uvedené
skutečnosti musí být zřejmé z předložených dokumentů (tzn. pokud nebudou informace o
ceně, době, místu provádění, zda byly práce realizovány řádně a včas a o obsahu prací
zakázek (tzn. zda v dané zakázce byly provedeny zpevněné plochy, inženýrské sítě) uvedeny
v referencích, doplní je uchazeč do seznamu zakázek)

6.5 Důsledek nesplnění kvalifikace
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou
v ustanovení § 58 zákona, může být podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.

7 Obchodní podmínky
7.1 návrh smlouvy
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 5 (Smlouva o dílo + přílohy). Zadavatel
výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy včetně příloh uvedeného v příloze této
zadávací dokumentace.
Uchazeč není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy či přílohách jakékoliv změny v neprospěch
zadavatele (zejména, nikoliv však pouze, jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či
přirážkách k cenám, které uchazeč uvede ve výkazu výměr). Uchazeč je oprávněn doplňovat návrh
smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě
nesmí znevýhodnit zadavatele. Návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných
právních předpisů, které se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky.
Návrh smlouvy bude ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou
příslušně zmocněnou; originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu. Nabídka
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné
zakázce.
V návrhu smlouvy o dílo je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních
podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních
podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude mimo přílohy zaslané v rámci přílohy č. 5 této zadávací
dokumentace (tyto budou také součástí nabídky uchazeče) také podrobný položkový rozpočet
(resp. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a vyplněný
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seznam subdodavatelů (příloha č. 6 této ZD) Pokud uchazeč nevyužije subdodavatele
k realizaci zakázky, bude přílohou smlouvy tento seznam subdodavatelů proškrtnutý.
7.2 způsob zpracování nabídkové ceny

Zájemce stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V ceně musí být
zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše
přípustná“.
Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací
dokumentace a v návrhu smlouvy. Uchazeč k návrhu smlouvy přiloží oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
! 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. Zadavatel neakceptuje zahrnutí ceny
položky do jiné!
Zadavatel stanovuje prioritu dokumentů takto: výkaz výměr je důležitější než projekt, tzn. že, zjistí-li
uchazeč rozpor mezi těmito dokumenty, řídí se výkazem výměr. Zjistí-li uchazeč po provedené
prověrce projektové dokumentace výše uvedený nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací,
měl by využít možnosti a podat žádost o poskytnutí dodatečné informace.
Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá uchazeč. Prokáže-li se
v budoucnu, že uchazeč stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré takto
vzniklé náklady uchazeč a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna.

8 Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů
k prokázání splění kvalifikace
8.1 Povinné součásti nabídky
Součástí nabídky musí dle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách být rovněž:
a) formou čestného prohlášení seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele (v případě, že žádný ze statutárních orgánů či členů statutárních
orgánů nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru v posledních 3 letech u zadavatele,
předloží o této skutečnosti uchazeč rovněž čestné prohlášení)
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (formou
čestného prohlášení)
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (formou čestného prohlášení)
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Zadavatel doporučuje využít vzorové prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

8.2 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace (jedná se

pouze o doporučení zadavatele)

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měl uchazeč podat písemně v originále
(označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „ KOPIE“) v souladu se zadávacími podmínkami, a
to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měly být společně s veškerými požadovanými
doklady a přílohami svázány do jednoho svazku s názvem:
„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“
Tento svazek by měl být na první straně označen názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní
firmou a sídlem uchazeče a údajem, zda se jedná o originál či kopii.
Originály podepsaných dokumentů vyžadovaných zadavatelem (např. čestná prohlášení, smlouva,
krycí list) by měly být zařazeny do svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich
kopie. V případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text
originálního vyhotovení příslušného svazku.
Každý svazek včetně veškerých příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí
možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem uchazeče a
jeho razítkem, popř. dalšími)
Všechny listy každého ze svazků by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem
1. Posledním listem každého svazku by mělo být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede
celkový počet všech listů ve svazku.
8.3 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání

splnění kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)
Tyto požadavky mají pouze doporučující charakter. Uchazeč sestaví svazky nabídky a dokladů
k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně
použije přílohu č. 1.
„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“
a) krycí list nabídky
b) identifikační údaje o uchazeči
c) obsah svazku
d) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
e) dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
f)

čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku
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g) dokumenty prokazující technické kvalifikační předpoklady
h) povinné součásti nabídky dle bodu 8.1 ZD
i)

podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 7

j)

přílohy návrhu smlouvy (přílohy, které jsou součásti přílohy č. 5 této ZD + oceněný rozpočet,
seznam subdodavatelů aj.)

k) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc)
l)

prohlášení o počtu listů

m) CD nebo DVD obsahující návrh smlouvy (ve formátu *.doc) a oceněný rozpočet v elektronické
podobě

9 Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně
poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v pondělí a středu v době od 8:00 hod. do 16:00
hod. a v úterý, čtvrtek a pátek v době od 8:00 hod. do 13:00 hod.) na adresu zadavatele – Město
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš a to nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek tj. do 28. 1. 2013 do 10:00 hod.
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce
(balíku), která bude obsahovat svazek nabídky v originále a kopii. Obálka bude uzavřena, opatřena
přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
V 000338 – „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude
doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce a vytištěny kvalitním
způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl.
Krycí list nabídky, čestná prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou
jednat za uchazeče.

10 Místo a datum otevírání obálek
Dne 28. 1. 2013 v 10:00 hod – Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
Otvírání obálek mají nárok se účastnit zástupci uchazečů.
Jednání hodnotící komise má právo se účastnit zástupce poskytovatele dotace.
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11 Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni
uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

12 Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty
Složení jistoty zadavatel nepožaduje.

13 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně č.137/2006 Sb.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek.

14 Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Ve Velké Bíteši dne 20. 12. 2012

………………………….
Ing. Milan Vlček
Město Velká Bíteš

