Zadávací dokumentace a požadavky na prokázání kvalifikace k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona

Název veřejné zakázky:

VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu

Evidenční číslo veřejné
zakázky ve VVZ

637721

Zadavatel
Obchodní firma nebo název
/ obchodní firma nebo
Povodí Odry, státní podnik
jméno a příjmení:
Adresa sídla/místa
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
podnikání, popř. místa
Doručovací číslo: 701 26
trvalého pobytu:
IČO/DIČ:

70890021 / CZ70890021

Profil zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Osoby oprávněné jednat
jménem či za zadavatele:

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Kontaktní osoba:

Bc. Radomír Doležel, obchodní referent

Telefon:

+420 596 657 346, +420 702 283 999

E-mail:

radomir.dolezel@pod.cz
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1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Veřejná zakázka na stavební práce
kód CPV

45240000-1 Výstavba vodních děl
45110000-1 Demolice a zemní práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

13 739 000,- Kč bez DPH

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vodní nádrži Hať v rozsahu podle projektové
dokumentace pro ohlášení stavby a provádění stavby „VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu (č. stavby
3389)“ vypracovaná společností LINEPLAN s.r.o. v měsíci březnu 2016, která je přílohou č. 1 této zadávací
dokumentace. Jedná se o opravu sdruženého objektu, opravu opevnění návodního svahu hráze a odtěžení
nánosů ze dna vodní nádrže Hať. Součástí zakázky je i zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady
spojené s prováděním stavby dle čl. 3 v Obchodních podmínkách – návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4).
Členění stavby podle projektové dokumentace:
SO 01 Oprava sdruženého objektu
SO 02 Oprava hráze
SO 03 Odtěžení nánosů
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace
a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v Projektové dokumentaci (příloha č. 1), v Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách - návrh
smlouvy o dílo (příloha č. 4).
Upozornění k vymezení předmětu plnění!
1)

Projektová dokumentace (příloha č. 1) předpokládá uložení nánosů odtěžených z vodní nádrže na
skládku. V průběhu přípravy stavby byly provedeny rozbory sedimentů a byly prověřovány i jiné
možnosti uložení odtěžených nánosů (uložení na zemědělské půdě, použití k terénním úpravám).
Způsob a místo uložení vytěžených nánosů si zvolí uchazeč. Do nabídkové ceny uchazeč
zakalkuluje náklady na dopravu a uložení vytěžených nánosů a zajištění všech potřebných
dokladů nutných pro uložení vytěžených nánosů v souladu se závaznými předpisy podle jím
zvoleného způsobu a místa uložení.

2)

Provedeným rozborem sedimentu bylo zjištěno, že vyhovuje požadavkům na obsah škodlivin
v odpadech podle přílohy č. 10 vyhlášky č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a je tak možné jeho další použití v souladu
s podmínkami uvedenými v příloze č. 11 výše uvedené vyhlášky.

3)

Protokoly o rozboru sedimentu jsou uvedeny v příloze č. 9 zadávací dokumentace.

4)

Uchazeči tak nejsou vázáni pouze možností likvidace odtěženého nánosu způsobem uvedeným
v technické zprávě stavebního objektu SO 03 Odtěžení nánosů (odvoz na zajištěnou skládku
odpadů), ale při zpracování nabídkové ceny mohou vzít v úvahu i možnost dalšího využití
odtěžených sedimentů v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 11 vyhlášky č. 294/2005
Sb..

2.2. Technické podmínky
Stavební práce budou provedeny dle podmínek stanovených v rozhodnutích, stanoviskách a vyjádřeních, které
jsou součástí dokladové části projektové dokumentace stavby. Dodavatel musí dodržet podmínky dotčených
orgánů státní správy uplatněných ze stavebního řízení a podmínky správců sítí.
Předmět díla bude proveden v projektem definované kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení,
technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. Technický a
uživatelský standard veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace, která je součástí
zadávací dokumentace.
Pro požadované stavební práce platí technické specifikace podle úvodních ustanovení katalogu popisů a
směrných cen stavebních prací ceníku URS Praha, a.s., které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly,
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN – EN týkající se předmětných stavebních
prací. Technické podmínky použitých výrobků a stavebních prací jsou specifikovány ve výkazu výměr a
výkresové části projektové dokumentace stavby. Technické standardy (popisy jednotlivých částí stavby) se
stanovením stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů
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a uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky na konečnou
podobu stavby, jsou detailně popsány v Projektové dokumentaci (příloha č. 1), resp. Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách – návrh smlouvy o dílo (příloha
č. 4).
Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je vodní nádrž Hať v k.ú. Hať, obec Hať.
3.2. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení prací na realizaci předmětu plnění je 1. srpen 2016. Termín zahájení prací na stavebním
objektu SO 03 Odtěžení nánosů je nejdříve 1.9.2016. Zadavatel stanoví jako limitní termín dokončení stavebních
prací do 15.3.2017.
Předpokládaný termín zahájení stavby je den, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny práce
předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Zadavatelem stanovený termín
dokončení stavby je den, kdy dojde mezi zadavatelem a vybraným uchazečem k předání a převzetí hotového díla
a všech požadovaných dokladů. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat
jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném
termínu.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení díla dodržet
(zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se zpozdí o více než
30 dnů, je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím
navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné po uplynutí této 30 denní
lhůty zahájit plnění. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn
předpokládaný termín zahájení, bude smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem obsahovat již
termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

4. INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně všech jejích příloh zadavatel předkládá současně s touto
písemnou výzvou. Zadávací dokumentace je společně s ostatními zadávacími podmínkami po celou dobu trvání
lhůty
pro
podání
nabídek
uveřejněna
na
profilu
zadavatele,
tj.
na
adrese
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html, resp. přímo na stránce veřejné zakázky na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_7268.html.
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídky na veřejnou zakázku
a spolu se všemi přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
stanovených zadavatelem a vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, zvláštní označení
podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo
organizační složku za příznačné, popřípadě patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění
a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení.

5. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
5.1. Obecná pravidla prokazování kvalifikace
Splnění kvalifikačních předpokladů v otevřeném řízení prokáže dodavatel předložením dokladů
prokazujících splnění kvalifikace požadovaných dle ustanovení bodů 5.2. až 5.5. níže.
Dodavatelé předkládají prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Pokud zadavatel požádá
uchazeče před uzavřením smlouvy o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 povinen tyto doklady předložit.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky stanovené v čl. 12. zadávací
dokumentace.
Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.
Při prokazování kvalifikace je uchazeč povinen se řídit zákonem a následujícími pravidly:


Pokud bude uchazeč část kvalifikace prokazovat prostřednictvím subdodavatele, je povinen zadavateli
zároveň předložit:
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-

doklady prokazující, že subdodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklad podle §53 odst. 1
písm. j) zákona a profesní kvalifikační předpoklad podle ustanovení §54 písm. a) zákona
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace



Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle §50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle §54
písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle §50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni
dodavatelé společně. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
podávající společnou nabídku 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.



Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Pokud se
podle tohoto právního řádu určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění
takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud v této
zadávací dokumentaci není výslovně stanoveno jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.



Dodavatel může k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle §53 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podle §127 zákona.



Dodavatel může k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle §134 - §140 zákona.



Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního
seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle §143 zákona.



Pokud do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat
kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost zadavateli. Uchazeč je
povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních
dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit
nebo může zmeškání lhůty prominout.



Zadavatel může v souladu s ustanovením §59 odst. 4 zákona požadovat po uchazeči, aby písemně
objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující
splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.



Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry kvalifikačních předpokladů v české
měně CZK (Kč). V případě, že uchazeč dokládá splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů v
jiných měnách než v CZK, použije pro přepočet na CZK kurz devizového trhu příslušné měny k CZK
stanovený a zveřejněný ČNB ke dni vypracování nabídky uchazečem.



Dokumenty, které mají být podepsány uchazečem, musí být podepsány osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče (v případě podpisu osobou oprávněnou jednat za
uchazeče na základě plné moci je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k
jednání této osoby za uchazeče).



Pravost a stáří dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, se řídí podle ustanovení §57
zákona.

5.2. Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů v otevřeném řízení prokáže dodavatel předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady
požadované dle ustanovení tohoto bodu 5.2. níže.
Uchazeči mohou pro účely prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů použít vzor čestného
prohlášení dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání
nabídky. Způsob prokázání uvedený níže v jednotlivých odrážkách se předpokládá pouze v případě předložení
originálů dokladů vybraným uchazečem před podpisem smlouvy.
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Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,


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;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona, a to výpisem
z evidence Rejstříku trestů ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky. Požadovaný doklad může být
vyhotoven/vydán i v období po uplynutí lhůty pro podání nabídek.]



který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona, a to výpisem
z evidence Rejstříku trestů ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky. Požadovaný doklad může být
vyhotoven/vydán i v období po uplynutí Lhůty pro podání nabídek.]
U předpokladů stanovených v předchozích dvou bodech (§53 odst. 1 písm. a) a b)) platí, že jde-li
o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního
orgánu uchazeče 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 zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle těchto písmen splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tyto základní kvalifikační předpoklady
musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště.



který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



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;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. d) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



který není v likvidaci;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. e) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště uchazeče;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. b) zákona, a to potvrzením
příslušného finančního úřadu ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky (požadovaný doklad může být
vyhotoven/vydán i v období po uplynutí lhůty pro podání nabídek) a ve vztahu ke spotřební dani
čestným prohlášením.]



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 uchazeče;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. g) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



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 uchazeče;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. h) a odst. 3 písm. c) zákona a to potvrzením
příslušného orgánu či instituce, např. České správy sociálního zabezpečení, ne starším 90 dnů ke dni
podání nabídky (požadovaný doklad může být vyhotoven/vydán i v období po uplynutí lhůty pro podání
nabídek).]



který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
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prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se
tento předpoklad na tyto osoby;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. i) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]


který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. j) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením.]



kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. k) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením].



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;
[Uchazeč prokazuje v souladu s §53 odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. d) zákona, a to čestným
prohlášením].

5.3. Profesní kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč následující doklady:


výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky [§ 54 písm. a) zákona]



doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, tj. doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění či licence [§ 54
písm. b) zákona] v níže uvedených předmětech podnikání:
-



provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výkon zeměměřických činností

doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče či jiné osoby, prostřednictvím které uchazeč
odbornou způsobilost zabezpečuje [§ 54 písm. d) zákona], je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná,
konkrétně:
-

osvědčení o autorizaci inženýra, technika nebo stavitele pro obor stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství (popř. „Vodohospodářské stavby“), dle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („Zákon
o výkonu povolání") pro osobu pověřenou vedením stavby.

-

úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřické činnosti podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel v nabídce uvede formou čestného prohlášení, v jakém vztahu je osoba prokazující
odbornou způsobilost k dodavateli, zda se jedná o zaměstnance nebo subdodavatele. V případě, že
se jedná o subdodavatele, dodavatel předloží v nabídce doklady podle bodu 5.1. této zadávací
dokumentace.
5.4. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Uchazeči mohou pro účely předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti použít vzor
čestného prohlášení dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace.
5.5. Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží:


Dle ustanovení §56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za
posledních 5 let (období bezprostředně předcházející datu prokázání kvalifikace) a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. V seznamu stavebních prací
budou jednoznačně vymezeny vodohospodářské stavby obdobného charakteru, jako je tato zadávaná
veřejná zakázka, tj. stavby na vodních tocích nebo vodních nádržích zahrnující opevnění koryta nebo
opevnění hráze z kamenného záhozu.
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Z předloženého seznamu stavebních prací podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče a z jednotlivých osvědčení objednatelů musí vyplývat, že uchazeč v posledních 5 letech
provedl a dokončil alespoň 3 vodohospodářské stavby na vodních tocích nebo vodních nádržích
zahrnující opevnění koryta nebo opevnění hráze kamenným záhozem v souhrnném finančním objemu
minimálně 5 mil. Kč bez DPH a zároveň jedna z těchto staveb musí zahrnovat vybudování
opevnění břehů vodního toku nebo hráze z kamenného záhozu s urovnáním líce a
s vyklínováním, kdy celková hodnota tohoto opevnění byla min. 430 tis. Kč bez DPH.
Vodohospodářskou stavbou zadavatel rozumí vodní dílo povolené na základě stavebního povolení nebo
ohlášení vydaného podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Zadavatel nebude
akceptovat referenční zakázky týkající se odtěžení nánosů.

Osvědčení musí zahrnovat:
identifikaci objednatele stavby, včetně kontaktu na osobu, u které lze informace uvedené
v osvědčení ověřit
název stavby, označení zakázky
popis předmětu plnění zejména s ohledem na výše uvedené požadavky na technickou
kvalifikaci
dobu a místo realizace
cenu bez DPH a dílčí cenu za provedené opevnění z kamenného záhozu s urovnáním líce a
s vyklínováním v Kč bez DPH
informaci, zda zakázku prováděl dodavatel sám nebo ve spolupráci s jinými dodavateli (ve
sdružení, jako subdodavatel)
údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně
datum vyhotovení, označení osoby, která osvědčení vyhotovila a podpis
Z uchazečem předloženého seznamu stavebních prací a osvědčení objednatelů musí být jednoznačně
zřejmé splnění výše uvedených limitů kvalifikačního předpokladu.
Jestliže z doložených osvědčení a dokladů jednoznačně nevyplývá splnění výše uvedených požadavků
zadavatele, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu stavebních prací, např. je-li dodavatelem
předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá podrobná specifikace předmětu referenční stavby, musí dodavatel
tuto skutečnost uvést v seznamu stavebních prací s přesným určením předmětu plnění, hodnoty konkrétního
plnění a doby realizace prokazované reference.
Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele,
upozorňuje zadavatel na to, že ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona VZ musí být součástí nabídky smlouva
uzavřená mezi dodavatelem a subdodavatelem, z níž bude vyplývat závazek, jakým způsobem se bude
subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v souvislosti s prokázáním splnění daného kvalifikačního
předpokladu. Účelem daného kvalifikačního předpokladu je zajištění toho, že na plnění zakázky nebo jejích
jednotlivých částí se bude podílet dodavatel, který má dostatečné zkušenosti s realizací obdobných zakázek.

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 4 zadávací
dokumentace Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo.
Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu smlouvy o dílo
obsaženému v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy o dílo na
jiných, než označených místech (žlutě zvýrazněných).
K návrhu smlouvy o dílo je uchazeč povinen připojit přílohu Cenová rekapitulace stavby (tj. rekapitulace celkové
ceny stavby a stavebních objektů z oceněného soupisu stavebních prací).
Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek stanovených v obchodních podmínkách, zejména pak za
předpokladu, že v době plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude
nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
V případě, že se při provádění stavebních prací vyskytnou dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, které bude třeba provést z důvodu řádného provedení předmětu veřejné zakázky,
bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
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Záruční podmínky
Záruční podmínky jsou upraveny v samostatné příloze zadávací dokumentace - Obchodní podmínky - návrh
smlouvy o dílo (příloha č. 4).
Sankční podmínky
Sankční podmínky jsou upraveny v samostatné příloze zadávací dokumentace - Obchodní podmínky - návrh
smlouvy o dílo (příloha č. 4).

7. OPČNÍ PRÁVO, POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nevymezuje opční právo v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenu jsou uchazeči povinni stanovit jako celkovou nabídkovou cenu za plnění celého předmětu
veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, výše
DPH v Kč a cena v Kč s DPH. V této skladbě bude nabídková cena uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 3
zadávací dokumentace).
Celková nabídková cena bude stanovena jako cena "nejvýše přípustná" za splnění celého předmětu příslušné
části veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Celková
nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro uchazeče ze zadávacích podmínek, o kterých
uchazeč podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu splnění předmětu veřejné
zakázky nezbytné. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu zakázky.
Součástí zadávací dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha
č. 2 (dále jen "soupis stavebních prací") zpracovaný podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona v elektronické podobě.
Soupis stavebních prací je soupis položek, jejichž provedení zadavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky
požaduje a je povinností uchazeče ocenit všechny takto požadované práce. Soupis stavebních prací je pro
zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad soupisu stavebních prací
s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit v průběhu lhůty pro podání
nabídek postupem podle § 49 zákona.
Uchazeč ocení jednotlivé položky uvedené v soupisu stavebních prací. Oceněný soupis stavebních prací
datovaný a podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat přiloží uchazeč jako součást nabídky.
Uchazeč je povinen ocenit každou jednotlivou položku soupisu stavebních prací.
Jednotkové ceny uvedené v nabídce v soupisu stavebních prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích
i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech
pro zadávací řízení, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisu stavebních prací, ale i prací
vyplývajících z podkladů pro zadávací řízení, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli
a provozování díla, i když nejsou v soupisu stavebních prací případně konkrétně uvedeny (např. zařízení
staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky,
atypické díly, náklady na pojištění, bankovní záruky, vypracování dokumentace skutečného provedení apod.).
Soupis stavebních prací předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, dřevní hmotou,
případně s vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun
hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li zemina umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro
uložení vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí
uchazeč zakalkulovat náklady podle jím určené vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v
popisu položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.
Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba uložení vytěžené
zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče
zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis stavebních prací obsahuje
nebo neobsahuje položku "poplatek za skládku". Zadavatel v době sestavení soupisu stavebních prací nezná
a nemůže znát, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných
hmot zajistí a tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.
Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatelů o dodatečné informace nebo z vlastního podnětu upřesní obsah
soupisu prací (např. doplněním položek, upřesněním množství u položek, vypuštěním položek apod.) je uchazeč
povinen takovou změnu (dodatečnou informaci) oznámenou podle § 49 zákona akceptovat a zahrnout
do oceněného soupisu prací ve své nabídce. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího
řízení.
Pokud uchazeč hodlá ve své nabídce nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout
do jednotkových cen jednotlivých položek v oceněném soupisu prací. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např.
paušální částkou z celkové ceny nebo procentní srážka z celkové ceny apod.) není přípustná.
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Nabídkovou cenu doplní uchazeč do návrhu smlouvy o dílo, který bude součástí nabídky.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny tak, aby uchazeči mohli podat vzájemně
porovnatelné nabídky.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky,
které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení. Pro úplnost zadavatel uvádí, že případné
nedodržení níže uvedených formálních požadavků na členění nabídky nebude považováno zadavatelem za
nesplnění požadavků zadavatele.
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené
zadavatelem v čl. 12 této písemné výzvy a zadávací dokumentace.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna
proti neoprávněné manipulaci.
Obálka nabídky bude na přední straně obsahovat adresu uchazeče, adresu zadavatele a bude označena
nápisem:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu
NEOTVÍRAT
Dokumenty, které mají být podepsány uchazečem, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče nebo za uchazeče. V případě podpisu osobou oprávněnou jednat za uchazeče na
základě plné moci je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby za
uchazeče.
Uchazeč podáním nabídky potvrzuje, že je schopen celé dílo realizovat technologiemi, které jsou mu známy
a dostupné v daném čase a místě v podmínkách stavby, která je předmětem veřejné zakázky.
Uchazeč seřadí dokumenty v nabídce podle následujících pokynů pro zpracování nabídky v uvedeném pořadí:
9.1. Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 3 – Krycí list nabídky. Na krycím listu
budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče
(včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz
článek 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče
jednat.
9.2. Obsah nabídky
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč
využije přílohu č. 5 – Obsah nabídky.
9.3. Návrh smlouvy o dílo
Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 4 Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo. Uchazeč ve
své nabídce předloží závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy o dílo na jiných než označených
místech (žlutě zvýrazněných):
 doplnit identifikační údaje uchazeče v úvodní části smlouvy
 odst. 2.1. – datum zpracování nabídky uchazeče
 odst. 7.1. – doplnit cenu díla dle nabídky uchazeče
 odst. 20.3. – doplnit adresu pro korespondenci
 doplnit místo, datum, podpis a razítko uchazeče na konci smlouvy
 doplnit přílohu – Cenová rekapitulace stavby (tj. rekapitulace celkové ceny stavby a stavebních objektů
z oceněného soupisu stavebních prací)
Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud nebude návrh
smlouvy o dílo odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, může být tato
skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
Za návrh smlouvy o dílo v nabídce uchazeč vloží:
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Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz. příloha č. 2) v tištěné
podobě podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat.

9.4. Doklady k prokázání kvalifikace
Doklady a informace k prokázání kvalifikace podle čl. 5. Kvalifikace dodavatelů této zadávací dokumentace.
9.5. Doklady podle §68 odst. 3 zákona
V souladu s §68 odst. 3 zákona musí být součástí nabídky:
 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele;


má – li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;



prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 43/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže) ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Pro výše uvedené součásti nabídky může uchazeč použít vzorové formuláře – příloha č. 8 zadávací
dokumentace.
9.6. Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
Zde uchazeč vloží ostatní doklady, které budou součástí nabídky:


doklad o poskytnutí jistoty v souladu s čl. 10 této zadávací dokumentace



formulář pro uvedení subdodavatelů (příloha č. 6), prohlášení, resp. smlouvy se subdodavateli (v
případě využití subdodavatelů) a jejich doklady ke kvalifikaci



plné moci k zastupování, smlouvy o sdružení (společnosti) apod.

9.7. Elektronická verze dokumentů
Uchazeč spolu s tištěnou verzí nabídky předloží kompletní nabídku v elektronické podobě ve formátu PDF
a oceněný soupis stavebních prací (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Elektronické verze dokumentů budou
uloženy na nosiči CD nebo DVD s označením identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky.

10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl
jistotu v souladu s § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena zadavatelem na částku 100.000,- Kč.
Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“) nebo
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.
V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být jistota nejpozději v den
předcházející dni otevírání obálek připsána na účet zadavatele – viz. dále:
Číslo bankovního účtu pro složení peněžní částky: 27-5539160297/0100
Název banky:
Komerční banka, a.s.
Variabilní symbol:
identifikační číslo uchazeče (IČO)
Specifický symbol:
942
V nabídce uchazeče nemusí být v případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele doložen
doklad o složení jistoty. Složení jistoty formou peněžní částky v požadované lhůtě a v požadované výši si
zadavatel ověří vlastním výpisem z účtu. Uchazeči předloží v nabídce prohlášení s uvedením čísla účtu a
platebními symboly pro vrácení jistoty.
Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost
po celou dobu zadávací lhůty uvedené v čl. 13 této zadávací dokumentace. Má-li být jistota poskytnuta formou
pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která
má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek
vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění.
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí nabídka uchazeče obsahovat originál dokladu o
poskytnutí jistoty formou bankovní záruky – záruční listinu. Vzhledem k povinnosti uchovávat dokumentaci o
veřejné zakázce zadavatel doporučuje, aby dodavatel do své nabídky kromě originálu záruční listiny vložil (všil)
rovněž kopii záruční listiny, která bude uložena v nabídce za originálem záruční listiny. Originál bude vložen do
nabídky vyjímatelným způsobem.
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí nabídka uchazeče obsahovat originál pojistné smlouvy.
Vzhledem k povinnosti uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce zadavatel doporučuje, aby dodavatel do své
nabídky kromě originálu pojistné smlouvy vložil (všil) rovněž kopii pojistné smlouvy, která bude uložena v nabídce
za originálem pojistné smlouvy. Originál bude vložen do nabídky vyjímatelným způsobem.
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Podmínky a lhůty pro vrácení jistoty uchazečům nebo podmínky, kdy jistota připadne zadavateli, jsou uvedeny v
§ 67 zákona.

11. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Dodatečné informace
Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 4 pracovních dnů po doručení žádosti
dodavatele podle předchozího odstavce. Zadavatel uveřejní dodatečné informace také na profilu zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti
na základě vlastního uvážení.
Kontaktní osoba zadavatele pro dodatečné informace:
Bc. Radomír Doležel, obchodní referent
tel: +420 569 657 346 nebo +420 702 283 999, mail: radomir.dolezel@pod.cz
nebo
Mgr. Petr Prešer, vedoucí obchodně kontraktačního odboru
tel: +420 596 657 322, mail: petr.preser@pod.cz
Prohlídka místa plnění
Místo stavby je veřejně přístupné. Zadavatel nebude provádět organizovanou prohlídku místa plnění.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby se s místem plnění veřejné zakázky před podáním nabídky seznámili.
Zadavatel doporučuje seznámit se zejména se stavem místních komunikací pro příjezd ke staveništi a dopravu
odtěžených sedimentů z důvodu, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb zahrnuje i položky související
s čištěním komunikací v době provádění stavby a opravou komunikací po dokončení stavby.

12. PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Termín pro podání nabídek:

do 13.7.2016 do 10:00 hodin

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 7:00 hod.
do 13:00 hod na podatelnu v sídle zadavatele, kancelář č. 120.
Adresa pro podání nabídek:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, 702 00
podatelna, kancelář č. 120
Kontaktní osoba pro podání nabídky:
Jana Bubíková, administrativní pracovník podatelny, tel.: +420 596 657 296
Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 13.7.2016 v 10:15 hodin v zasedací místnosti č. 731 v sídle
zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce
lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou
oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou nebo jiným relevantním dokladem.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 kalendářních dnů.

14. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Jako nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou
v Kč bez DPH zpracovanou podle čl. 8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.
Způsob hodnocení nabídek

11/13

Hodnocení nabídek při jediném hodnotícím kritériu podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH provede hodnotící
komise seřazením nabídek podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší
nabídkovou cenu.

15. JINÉ POŽADAVKY, PODMÍNKY A INFORMACE ZADAVATELE K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY,
SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM
15.1.

Informace zadavatele k projektové dokumentaci stavby

Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace stavby poskytovaná v elektronické podobě (ve
formátu *.PDF). Projektová dokumentace je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
15.2.

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu

Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 milionů Kč
(viz. čl. 19 Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo).
15.3.

Subdodavatelský systém

Za subdodavatele se považuje osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo
která poskytne dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.
V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d)
a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije vzor formuláře pro
uvedení subdodavatelů – příloha č. 6 zadávací dokumentace, v němž popíše subdodavatelský systém spolu
s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu
dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.
Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení o budoucí spolupráci každého subdodavatele,
podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele, který neplní pro dodavatele kvalifikaci a
bude se podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně
podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky
uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu a tento
rozsah bude v prohlášení konkrétně definován.
V případě, že vybraný uchazeč prokazuje prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace, je vybraný uchazeč
v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit před uzavřením smlouvy o dílo doklady dle § 51 odst.
4 písm. a) čestné prohlášení dodavatele, (resp. čestné prohlášení tohoto subdodavatele), že není veden
v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§53 odst. 1 písm. j)) a výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (§54 písm. a)) a smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem (§51 odst. 4 písm. b)), z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k
plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude vybraný uchazeč oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace.
Pokud dodavatel prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna tohoto
subdodavatele bez schválení objednatelem nepřípustná. O takovou změnu subdodavatele (prokazujícího
kvalifikaci) požádá dodavatel objednatele písemně a zároveň předloží všechny doklady nového subdodavatele v
souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Dodavatel může změnit subdodavatele pouze takovým
subdodavatelem, který splňuje prokázanou část kvalifikace v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodavatel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. Vybraný dodavatel je
povinen zabezpečit ve svých smlouvách se subdodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze
smlouvy o dílo.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží
ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

16. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE
Zadavatel této veřejné zakázky si vyhrazuje níže uvedená práva v souvislosti se zadávacím řízením, aniž jsou
tímto dotčena příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění:


právo podanou nabídku uchazeči nevracet



právo zadavatele zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem



právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí v této zadávací
dokumentaci do doby uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu či
doplnění zadávací dokumentace zadavatel podle okolností v důsledku provedené změny či doplnění
zadávací dokumentace přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek
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jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním veřejné zakázky, která je
předmětem zadávacího řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku uchazečů. Uchazeči nemají
nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a
podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod. Zadavatel ani nebude v souvislosti se zadávacím
řízením poskytovat žádné soutěžní ceny ani jiné platby uchazečům spojené s jejich účastí v zadávacím
řízení.

17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Obsah nabídky
Příloha č. 6 – Vzorový formulář pro uvedení subdodavatelů
Příloha č. 7 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a čestného prohlášení
o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 8 – Vzorové formuláře k povinným součástem nabídky
Příloha č. 9 – Protokoly o rozboru sedimentů
Zadávací dokumentace a její přílohy jsou pro všechny zájemce a dodavatele poskytovány v elektronické podobě
a jsou volně přístupné na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html, resp. přímo na
stránce veřejné zakázky na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_7268.html.
V Ostravě dne 16.6.2016

……………………………………………….............................
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Digitálně podepsal Radomír Doležel
DN: c=CZ, o=Povodí Odry, státní
podnik [IČ 70890021], ou=105916,
cn=Radomír Doležel,
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