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Preambule
Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí
tímto zákonem.
Účastník je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace
a všech jejích přílohách. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich
provádět žádné změny, kromě změn zadavatelem výslovně vyhrazených. Nabídky, které nebudou splňovat
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.
Předmět plnění této veřejné zakázky je realizován v rámci projektu Boskovice – ul. Hybešova, stavební úpravy
místní komunikace, financovaného z národní dotace v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+,
podprogram Podpora obcí nad 10 000 obyvatel, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci 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 účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně
a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným
parametrům.
Zadavatel umožňuje neomezený přístup k zadávací dokumentaci a veškerým dalším informacím k veřejné
zakázce na svém profilu zadavatele https://zakazky.boskovice.cz/.

1 Informace o zadavateli
1.1

Základní údaje

název
sídlo
IČ

1.2

: Město Boskovice
: Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
: 00279978

Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:
Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta

1.3

Kontaktní osoba

Zadavatel se nechává dle ustanovení § 43 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízení
zastoupit Mgr. Michaelou Žejškovou, LL.M., U Lomu 2600/52c, 680 01 Boskovice, IČ 03460215.
Telefon:
+420 739 029 630
E-mail:
michaela.zejskova@gmail.com
Tato osoba vypracovala zadávací dokumentaci.
Projektovou dokumentaci zpracoval JNDS Projekt s.r.o., Mlýnská 905/6, 678 01 Blansko, IČ 05734894,
projektant Josef Novák, J. Haška 781/6, Letovice 679 61, ČKAIT 1005884, autorizovaný technik pro dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava.
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Zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Zásada sociálně odpovědného zadávání: zadavatel naplňuje ve vztahu k povaze a smyslu této veřejné zakázky
tuto zásadu zejména v oblasti důstojných pracovních podmínek ve smyslu požadavku na dodržování požadavků
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zakotveném v návrhu smlouvy (viz Příloha č. 3 k této zadávací
dokumentaci). Zadavatel dále nastavením přiměřených zadávacích podmínek podporuje účast malých
a středních podniků v tomto zadávacím řízení.
Zásada environmentálně odpovědného zadávání: ve vztahu k povaze a smyslu této veřejné zakázky zadavatel
respektuje povinnost zohlednit dopad na životní prostředí. V rámci projektové dokumentace jsou řešeny
stavební úpravy stávajícího uličního prostoru, kdy dojde k realizaci dvou parkovacích zálivů pro podélné
parkování podél místní komunikace. V současné době automobily parkují po obou stranách komunikace a
zužují tak její průjezdní profil. Realizací stavebních úprav a vymezení parkování nevzniknou nová parkovací
stání, budou jen materiálově oddělena od jízdního pruhu místní komunikace. Navržená stavba nebude mít
negativní vliv na životní prostředí a nebude navyšovat hluk ve stávající lokalitě.
Zásada inovací: ve vztahu k povaze a smyslu této veřejné zakázky zadavatel uvádí, že stavební úpravy místní
komunikace, které jsou předmětem této veřejné zakázky, jsou vyvolány nutností řešení havarijního stavu
stávajících pozemních komunikací a plánované výměny vodovodu a kanalizace. Dále je stavba vyvolána
i obnovou vedení NN společností E.ON. V rámci PD jsou řešeny stavební úpravy stávajících pozemních
komunikací, kdy je řešeno doplnění bezbariérových prvků. Konkrétně se jedná a o doplnění červené dlažby se
strukturovaným povrchem a snížení obrub v místě pro přecházení.

2 Předmět plnění veřejné zakázky
2.1

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce CPV:


45000000-7 Stavební práce

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

2.2

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace a chodníku na ulici Hybešova
v Boskovicích, a to dle podrobné specifikace v Příloze č. 1 k této zadávací dokumentaci – projektové
dokumentaci a v Příloze č. 4 k této zadávací dokumentaci – výkazu výměr – tabulce pro stanovení nabídkové
ceny. Podmínky plnění této veřejné zakázky vyplývají dále z návrhu smlouvy o dílo dle Přílohy č. 3 k této
zadávací dokumentaci. Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že projektová dokumentace předkládaná
v Příloze č. 1 k této zadávací dokumentaci zahrnuje komplexnější plnění, než je předmětem této veřejné
zakázky – tím je pouze to plnění, které je podrobně vypsáno v Příloze č. 4 k této zadávací dokumentaci –
výkazu výměr – tabulce pro stanovení nabídkové ceny.
Jedná se o stavební úpravy místní komunikace kategorie C – místní obslužná komunikace s šířkou jízdního pásu
5,50 m. Podél komunikace jsou navrženy parkovací zálivy pro podélné parkování, dále je řešena novostavba
zastávkového zálivu a stavební úpravy chodníku.
Součástí plnění této veřejné zakázky je zejména:


Provedení pasportizace (fotodokumentace) nejbližšího okolí stavby (ploty, podezdívky, vjezdy, vstupní
branky apod.) před zahájením vlastních stavebních prací a předání jednoho vyhotovení na CD zadavateli
na prvním kontrolním dnu stavby.
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Provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných
právních předpisů, ČSN a podmínek projektové dokumentace stavby, úkonů spojených se získáním a
vyřizováním veškerých povolení, včetně poplatků (např. překopů, záborů, souhlasů a oznámení)
souvisejících s provedením díla, zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.



V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečení všech geodetických a vytyčovacích prací, a to
zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla v digitalizované a listinné podobě, vytýčení
stávajících inženýrských sítí včetně splnění podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí,
vytýčení stavby apod., v návaznosti na údaje v projektové dokumentaci provedení stavby.



Projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků před zahájením stavby a uzavření dohody o omezeném užíváni.



Respektování stávajících vjezdů na sousední pozemky a zohlednění při jejich realizaci oprávněných
požadavků vlastníků sousedních nemovitostí.



Zajištění bezpečných vstupů do přilehlých nemovitostí po dobu výstavby.



Umožnění vjezdu na staveniště vozidlům integrovaného záchranného systému (HZS, záchranná služba
apod.).



Projednání a zajištění v koordinaci se společností SUEZ CZ a.s. možnost svozu komunálních odpadů
z přilehlých nemovitostí.



Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.



Vlastní zaměřeni a zmapováni stávajícího stavu:
 vytýčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejích ochrana při provádění prací;
 potřebné průzkumné a geotechnické práce.



Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby komunikace, vodovodu
i dešťové kanalizace v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a v digitální podobě, a dále dokumentace
geodetické zaměření skutečného provedení v tištěné podobě v jednom vyhotovení a v digitální podobě.
Digitální podoba požadované dokumentace musí obsahovat otevřené soubory a soubory ve formátu
.pdf.



Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických
a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které
budou prováděním díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla
nedošlo k jejich poškození; přičemž zhotovitel odpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích,
vybudovaní, provozování, udržování a následné vyklizení zařízení staveniště v souladu s vydaným
souhlasem s provedením ohlášené stavby.



Uvedení ostatních ploch mimo samotnou stavbu – tj. zejména staveniště, používaných komunikací,
zpevněných ploch, nebo jiných prostranství do původního stavu.



Zřízení a odstranění staveniště a řádně vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a
zařízeními, zabezpečení staveniště, veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí
předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.



Zajištění podkladů a obstarání veškerých potřebných stanovisek veřejnoprávních orgánů, organizací a
ostatních účastníků kolaudačních řízení, provedení ostatních úkonů potřebných pro uvedení stavby do
provozu, splnění podmínek dle souhlasu s provedením ohlášené stavby a oznámení o odstranění všech
vad z přejímacího řízení stavebnímu úřadu.



Vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům
materiálů, záručních listů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které
předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla.



Kvalitu provedených komunikací zhotovitel doloží na upravené a zhutněné pláni statickou zkouškou
únosnosti včetně modulu přetvárnosti v množství 1 ks/1000 m² provedených na pláni ve výkopu,
1ks/500 m² provedených na pláni v násypu. Kvalitu provedených komunikací na nezpevněných vrstvách
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a vrstvách KSC doloží zhotovitel statickou zkouškou únosnosti včetně modulu přetvárnosti v množství 1
ks/500 m². Kvalitu asfaltových směsí před položením doloží zhotovitel zkouškou typu na použité směsi,
laboratorním rozborem vzorků dodávané směsi, odebraných na obalovně a kompletním rozborem
vývrtů souvrství na míru zhutnění, porovnání zrnitostní křivky a obsahu asfaltu se zkouškou typu
jednotlivých směsí a soudržnosti vrstev. Počet vývrtů bude 1 ks/500 m².


Kvalitu povrchu vozovky doloží zhotovitel zkouškou rovinatosti latí v podélném i příčném směru dle
příslušné ČSN-EN.



Spolupůsobení při kolaudaci díla.

Záruční doba bude činit minimálně 60 měsíců. Bližší podrobnosti záruky jsou specifikovány v Příloze č. 3
k této zadávací dokumentaci – návrhu smlouvy.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, resp. jejích přílohách vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen respektovat při
zpracování své nabídky a ve své nabídce je plně a bezvýjimečně akceptovat.

2.3

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení:

bezprostředně po uzavření smlouvy (předpokládá se konec května 2021).

Předpokládané ukončení:

31. 12. 2021.

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn úspěšným ukončením zadávacího řízení. Zadavatel
si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín plnění s ohledem na své aktuální provozní a
organizační potřeby.

2.4

Místo plnění veřejné zakázky

Stavba je umístěna na následujících pozemcích na ulici Hybešova v katastrálním území Boskovice (608327):
Označení
pozemku
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.5

Parcelní
číslo
6990
6995/2
2054
2055
2050/1
2050/2
2046/6
1990/161
6992

Vlastník pozemku

Druh pozemku

Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
BK INVESTMENT a.s., Nádražní 1332/30, 680 01 Boskovice
BK INVESTMENT a.s., Nádražní 1332/30, 680 01 Boskovice
BK INVESTMENT a.s., Nádražní 1332/30, 680 01 Boskovice
DS Boskovice s.r.o., Na Děkance 2109/1, 12800 Praha 2
Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice

Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zast. plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 9.222.000,- Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu jako maximální a nepřekročitelnou. Překročení předpokládané
hodnoty v nabídce dodavatele, bude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení z důvodu
nesplnění podmínek stanovených zadavatelem.

6 / 16

Město Boskovice

Zadávací dokumentace

3 Kvalifikace účastníků
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je účastník, který:
 prokáže základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
 prokáže profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona, a
 prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace či profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77
odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník 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.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a účastník není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen
předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve
které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
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.
Účastníka zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 88 odst. 1 zákona, zadavatel vyloučí.

3.1

Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:
a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
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c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;
d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat:
a. tato právnická osoba;
b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a
c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
b. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené
v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona;
b. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona;
c. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona;
d. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona;
e. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona;
f. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
(účastník může využít Přílohu č. 2 k této Zadávací dokumentaci).

3.2

Profesní způsobilost

Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Účastník dále předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to zejména živnostenské oprávnění pro předmět podnikání
provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo jeho ekvivalent.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
(účastník může využít Přílohu č. 2 k této Zadávací dokumentaci).
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Technická kvalifikace

3.3.1 Seznam významných zakázek
K prokázání kritérií technické kvalifikace účastník předloží v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) zákona
seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Seznam stavebních prací bude
zahrnovat informace o finančním objemu, rozsahu, místu a době jejich realizace a identifikace objednatele
(název, adresa, kontaktní osoba, u které je možné referenci ověřit, přičemž účastník je povinen poskytnout
takové kontaktní údaje, které budou skutečně funkční a na kterých bude dotyčná kontaktní osoba bez potíží
dosažitelná; a dále je účastník povinen zajistit u takové kontaktní osoby, že bude reagovat na požadavek
zadavatele na potvrzení příslušné reference bez zbytečného odkladu).
Z tohoto seznamu a osvědčení objednatelů bude jednoznačně vyplývat, že účastník v posledních pěti letech
před zahájením tohoto zadávacího řízení realizoval alespoň následující zakázky obdobného významu
a rozsahu, jako je předmět plnění této veřejné zakázky, a to konkrétně:
a.

alespoň 2 zakázky spočívající v opravě nebo rekonstrukci místní obslužné komunikace ve finančním
objemu min. 5.000.000,- Kč bez DPH za každou takovou zakázku;

b. alespoň 1 zakázku spočívající v komplexní rekonstrukci komunikace zahrnující rekonstrukci
zpevněných ploch, chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení a ochrany sdělovacích kabelů ve
finančním objemu min. 9.000.000,- Kč bez DPH za takovou zakázku;
c.

alespoň 2 zakázky spočívající v instalaci nového veřejného osvětlení ve finančním objemu min.
500.000,- Kč bez DPH za každou takovou zakázku;

d. alespoň 1 zakázku spočívající v zahradnických či sadových pracích ve finančním objemu min.
1.000.000,- Kč bez DPH za takovou zakázku;
e.

alespoň 3 zakázky spočívající v realizaci vodohospodářských staveb (kanalizaci) ve finančním objemu
min. 1.000.000,- Kč bez DPH za každou takovou zakázku.

Zadavatel upřesňuje, že jedna referenční zakázka může být použita pro prokázání splnění více požadavků
zadavatele dle písm. a. – e. výše, jestliže splňuje více těchto požadavků s tou podmínkou, že v dokladech
prokazujících splnění kvalifikace bude splnění těchto požadavků dostatečně specifikováno. S ohledem na
požadavky definované v písm. e. je nezbytné prokázat splnění kvalifikace alespoň třemi různými referenčními
zakázkami.
Pokud se jedná o dosud probíhající zakázku, výše uvedené požadavky zadavatele na referenční zakázky jsou
splněny tehdy, pokud referenční zakázka splní všechny výše požadované parametry ke dni vydání osvědčení
objednatele – a z osvědčení bude tato informace jednoznačně vyplývat.
U všech předkládaných referenčních zakázek, kde účastník nebude hlavním / generálním dodavatelem takové
referenční zakázky, musí účastník uvést v seznamu zakázek a zajistit v osvědčení objednatele vyjádření podílu
účastníka na takové referenční zakázce – přičemž hodnotou sloužící k prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů v rámci tohoto zadávacího řízení je pouze hodnota příslušného podílu účastníka na takové
referenční zakázce.
Účastník předloží požadovaný seznam formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
zastupovat účastníka (účastník může využít Přílohu č. 2 k této Zadávací dokumentaci).
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad
o uskutečnění plnění dodavatele.
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3.3.2 Seznam techniků
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona předloží účastník seznam členů realizačního týmu
a osvědčení o jejich odborné kvalifikaci, přičemž zadavatel požaduje, aby účastník disponoval alespoň
následujícími pracovníky splňujícími tyto požadavky:
a.

hlavní stavbyvedoucí: bude disponovat autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní
stavby jako autorizovaný inženýr, alespoň sedmiletou praxí na pozici stavbyvedoucího a jako
stavbyvedoucí podílel alespoň na dvou významných zakázkách, které splňují definici významné zakázky
dle kapitoly 3.3.1 a. nebo. b. výše v této zadávací dokumentaci;

b.

autorizovaný technik stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství se specializací pro stavby
zdravotně technické: bude disponovat autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru staveb
vodního hospodářství a krajinného inženýrství jako autorizovaný technik se specializací pro stavby
zdravotně technické, alespoň pětiletou praxí na takové pozici technika pro stavby zdravotně technické
a podílel se alespoň na jedné významné zakázce, která splňuje definici významné zakázky dle kapitoly
3.3.1 písm. e. výše v této zadávací dokumentaci;

c.

autorizovaný technik technologických zařízení staveb: bude disponovat autorizací podle zákona
č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb jako autorizovaný technik, alespoň pětiletou
praxí na takové pozici technika a podílel se alespoň na jedné významné zakázce, která splňuje definici
významné zakázky dle kapitoly 3.3.1 výše v této zadávací dokumentaci;

d.

člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele: bude disponovat
platným dokladem prokazujícím odbornou způsobilost k výkonu činnosti osoby odpovědné za
koordinaci bezpečnosti práce nebo prevenci rizik, alespoň pětiletou praxí na pozici odpovědného
pracovníka za koordinaci bezpečnosti práce a jako takový odpovědný pracovník za koordinaci
bezpečnosti práce se podílel alespoň na dvou významných zakázkách, které splňují definici významné
zakázky dle kapitoly 3.3.1 výše v této zadávací dokumentaci;

e.

člen týmu disponující úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle
ustanovení § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel výslovně požaduje, aby se takové osoby uvedené účastníkem pro účely splnění tohoto požadavku na
technickou kvalifikaci fakticky přímo podílely na realizaci veřejné zakázky, a to v rozsahu odpovídajícím
požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění veřejné zakázky.
Účastník prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného
osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Tento seznam (s možným využitím Přílohy č. 2 k této zadávací
dokumentaci) bude obsahovat informaci o jménu a příjmení osoby, a údajích pro účely prokázání splnění
technické kvalifikace (počet roků odborné praxe a přehled referenčních zakázek s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí; tento seznam bude obsahovat údaje o objednateli (název, adresa, IČ, kontaktní osoba, u které
je možno referenci ověřit, a její kontaktní údaje), předmětu plnění a místu a termínu plnění).
Zadavatel je dále oprávněn u vybraného dodavatele vyžádat před podpisem smlouvy k prokázání splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu předložení strukturovaného profesního životopisu každého pracovníka,
z něhož bude vyplývat, že osoba podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky splňuje výše uvedené
požadavky zadavatele dle vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní
životopis bude obsahovat informace, ze kterých bude jednoznačně vyplývat splnění veškerých požadavků
zadavatele na příslušného člena týmu. Zejména bude obsaženo:


jméno a příjmení, kontakt,



pracovní zkušenosti a profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky (období, název,
dosažená pozice) – pro účely jednoznačného prokázání výše uvedených požadavků zadavatele na
odbornou praxi a zkušenosti jednotlivých členů realizačního týmu,



informace o poměru k účastníkovi (pracovněprávní či jiný),



další případné dovednosti a zkušenosti ve vztahu k plnění veřejné zakázky,



čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v životopise a prohlášení o souhlasu se zapojením do
realizačního týmu účastníka,
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datum, a



vlastnoruční podpis člena týmu.
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Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě, že poměr člena týmu k účastníkovi nebude pracovněprávní, jedná
se o poddodavatele; a je tedy nezbytné předložení dokladů dle ustanovení § 83 zákona.

3.3.3 Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. i) zákona předloží účastník přehled průměrného ročního počtu
zaměstnanců za poslední 3 roky, ze kterého bude vyplývat, že účastník disponoval průměrným ročním počtem
alespoň 15 zaměstnanců v každém z těchto posledních tří roků s tím, že z celkového počtu zaměstnanců musel
disponovat průměrně alespoň 10 stavebními dělníky či pracovníky na obdobných pozicích.
Účastník předloží požadovaný přehled formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
zastupovat účastníka (účastník může využít Přílohu č. 2 k této zadávací dokumentaci).

3.3.4 Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít účastník při
plnění veřejné zakázky k dispozici
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. j) zákona předloží účastník přehled nástrojů a pomůcek, které bude
mít k dispozici při plnění této veřejné zakázky. Účastník musí disponovat min. následujícím zařízením
v požadovaném počtu: min. 1 ks silničního pásového finišeru nebo adekvátní náhrady pro realizace asfaltových
ploch u této zakázky, a to s minimální pracovní šířkou 7000 mm.
Účastník předloží požadovaný seznam formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
zastupovat účastníka (účastník může využít Přílohu č. 2 k této zadávací dokumentaci).

4 Způsob zpracování nabídkové ceny
Účastníci stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami uveřejněnými v této
zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách bez daně z přidané hodnoty.
Nabídkovou cenou se rozumí cena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a
bude uvedena v návrhu smlouvy předloženém v nabídce účastníka v souladu s požadavky zadavatele
specifikovanými níže v této zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky na základě úplného ocenění
položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 4 k této zadávací dokumentaci, a to při dodržení doby plnění podle
požadavků zadavatele. Účastník je povinen vyplnit všechny soubory a listy položkových rozpočtů v Příloze č. 4
k této zadávací dokumentaci, přičemž nabídkovou cenu tvoří součet všech jednotlivých položek všech souborů.
Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady související se všemi
požadovanými pracemi, jak je zakázka vymezena v zadávací dokumentaci, a že řádně sečetl všechny položky.
Účastník uvede nabídkovou cenu dále v návrhu smlouvy dle Přílohy č. 3 k této zadávací dokumentaci a
v položkovém rozpočtu – tabulce nabídkové ceny dle Přílohy č. 4 k této zadávací dokumentaci. V případě
rozporu mezi údaji v položkovém rozpočtu – tabulce nabídkové ceny dle Přílohy č. 4 k této zadávací
dokumentaci a v návrhu smlouvy dle Přílohy č. 3 k této zadávací dokumentaci je závaznou nabídková cena
uvedena v návrhu smlouvy dle Přílohy č. 3 k této zadávací dokumentaci.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
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5 Platební podmínky
Veškeré platební podmínky jsou specifikovány v Příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci: Návrhu smlouvy o
dílo.
Objednatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů
vystavených zhotovitelem zpětně za každý kalendářní měsíc. Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční fakturu
vždy do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu. Dílčí
měsíční faktury je možno vystavovat do max. výše 90 % celkové ceny díla. Konečná faktura ve výši min. 10 % z
celkové ceny díla bude vystavena až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků potvrzeného podepsaným
předávacím protokolem. Splatnost každého daňového dokladu bude nejméně 14 pracovních dnů. Dodavatel je
oprávněn vystavit doklad na základě záznamu o předání a převzetí plnění veřejné zakázky podepsaného
zadavatelem.
Platby budou realizovány na základě faktur, které musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklad nebude
mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

6 Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, viz Příloha č. 3 k této zadávací
dokumentaci. Účastník je povinen respektovat obchodní podmínky, jež jsou součástí zadávací dokumentace,
a žádná část návrhu smlouvy nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami
a které by znevýhodňovalo zadavatele.
Účastník je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu nabídky.
Účastník je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky
a obsahující veškeré požadované přílohy k této smlouvě.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací
dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena.
Účastník doplní do návrhu smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu
a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu zpravidla podbarvené). 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 § 83 odst. 2
zákona.
V případě, že bude část zakázky plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel
uvést v nabídce účastníka (v návrhu smlouvy), které osoby budou poddodávku provádět
(u poddodavatele je účastník povinen uvést údaje dle § 105 odst. 1 zákona). Tím není dotčena výlučná
odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů
v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem účastníka nebo jinou osobou
k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně
podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.
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7 Zvláštní podmínky před uzavřením smlouvy
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
„skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel vyzve vybraného
dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a.

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b.

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
i.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

ii.

seznam akcionářů,

iii.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

iv.

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

8 Zadávací lhůta a jistota
Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je
stanovena do 30. 6. 2021.

Jistota
Zadavatel stanoví požadavek na jistotu ve výši 180.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:
a.

složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“): 6015-126631/0100, jako
variabilní symbol účastník uvede svoje IČ;

b. bankovní záruky ve prospěch zadavatele; nebo
c.

pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty
a.

sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

b. předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v
§ 41 odstavci 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c.

předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odstavci 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen
zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
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Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál
záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele
a.

po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b. poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124
odst. 2.

9 Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle ustanovení § 114 odst. 2
věty druhé zákona dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Nabídky budou v rámci hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH seřazeny podle nabídkové
ceny v Kč bez DPH, přičemž pro zadavatele nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH při splnění technické specifikace dle projektu.

10 Nabídka
a.

Nabídku je možné podat výhradně prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatele dostupného na
internetové adrese https://zakazky.boskovice.cz/ (dále také jen „Elektronický nástroj zadavatele“).

b.

Podrobné instrukce Elektronického nástroje zadavatele se nacházejí v příručkách na následující adrese
https://www.ezak.cz/dodavatele-verejnych-zakazek.

c.

Nabídka bude dodavatelem vložena v elektronické podobě v Elektronickém nástroji zadavatele, který
zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti
nabídek na straně Zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.
Dodavatel přitom postupuje podle dispozic Zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky
vedeného Zadávacího řízení.

d.

Nabídka musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou prokazatelně oprávněnou
zastupovat dodavatele, v takovém případě dodavatel doloží toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.

e.

Odeslání nabídky prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatele může být učiněno i jinou osobou
než statutárním orgánem dodavatele nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele,
tímto však není dotčen předchozí odstavec.

f.

V nabídce musejí být uvedeny identifikační údaje o účastníkovi a dále nabídková cena či další údaje pro
účely hodnocení nabídky. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří
odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou.

g.

Nabídky lze podat nejpozději do 7. 4. 2021 do 10:00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro
podání a přijetí nabídky k hodnocení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky:
Zadavatel doporučuje následující osnovu nabídky:
ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
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1.

Kontaktní údaje účastníka v rozsahu uvedení názvu, sídla, IČ, kontaktní osoba (jméno,
e-mailová adresa, telefon).

2.

Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace
2.1.
2.2.
2.3.

doklady prokazující splnění základní způsobilosti;
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
doklady prokazující splnění technické kvalifikace.

ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY
1.

Návrh smlouvy o dílo upravující všechny nároky zadavatele na plnění této veřejné zakázky dle
této zadávací dokumentace včetně záručních podmínek. Návrh smlouvy bude podepsán
osobou oprávněnou zastupovat účastníka a podepisovat v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpisu z veřejného rejstříku (popřípadě zmocněncem účastníka, jehož plná moc
musí být součástí nabídky) a opatřen otiskem razítka. Součástí návrhu smlouvy budou všechny
přílohy s výjimkou přílohy č. 1 – projektové dokumentace, která nebude v nabídce předložena
a součástí smlouvy bude následně pouze v elektronické podobě.
Součástí návrhu smlouvy bude zejména položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr dle
Přílohy č. 4 k této zadávací dokumentaci – tabulky nabídkové ceny.

2.

Harmonogram prací, který bude tvořit přílohu č. 3 k návrhu smlouvy – účastník ve své nabídce
předloží harmonogram prací v podrobnostech na jednotlivé týdny, avšak bez podrobného
plánu organizace výstavby (který bude dodavatelem vypracován v souladu s ustanovením
čl. 3.2 smlouvy o dílo až ve lhůtě 10 pracovních dnů po podpisu této smlouvy – viz návrh
smlouvy v Příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci).

11 Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit bez žádosti anebo na základě písemné
žádosti podané v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatele
https://zakazky.boskovice.cz/, a to ve lhůtách dle ustanovení §54, § 98 a § 99 zákona.

12 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude organizována, jedná se o veřejně přístupné místo.

13 Otevírání nabídek
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky
v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno.
Nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty.

15 / 16

Město Boskovice

Zadávací dokumentace

14 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené účastníkem.
Náklady spojené s účastí v soutěži zadavatel nehradí.
Zadavatel (objednatel) si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukci předmětu
veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud
toto právo uplatní, je účastník (dodavatel) povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky
(smlouvy) přistoupit.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Účastník podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění).
Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých účastnících považuje za důvěrné a bude je využívat jen
pro účely této obchodní soutěže.
Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků nebudou vráceny.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Účastník (dodavatel) se zavazuje poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských
činností kontrolním orgánům oprávněným provádět audit a kontrolu dle tohoto zákona.

15 Přílohy
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Technická specifikace – projektová dokumentace
Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti
Návrh smlouvy
Tabulka nabídkové ceny – položkový rozpočet

V Boskovicích dne 17. 3. 2021

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
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