Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Kvalifikační dokumentace
a pokyny pro dodavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Svazek 1
Kvalifikační dokumentace a pokyny pro dodavatele
Název veřejné zakázky:

"DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1 - rekonstrukce zařízení"
Zadavatel podlimitní veřejné zakázky:
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
Veselíčko 1
751 25 Veselíčko

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení ( §27 zákona )

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci otevřeného řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se
řídí výše citovaným zákonem.
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1.

Informace o zadavateli

1.1.

Základní údaje:

Kvalifikační dokumentace
a pokyny pro dodavatele

Zadavatel:
název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
sídlo: Veselíčko 1, 751 25 Veselíčko
IČ: 70259895
Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Věra Grygarová, ředitelka
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou
oprávněnou jednat jménem zadavatele je Mgr. Věra Grygarová, ředitelka.

1.2.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících veřejnou zakázkou je Mgr. Věra Grygarová,
ředitelka a osoba pověřená zadavatelskými činnostmi.
1.3.
název:
jméno:
jméno:
sídlo:
tel.:
e-mail:

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi
APC Consulting s.r.o.
Ing. Horst Goldmann – jednatel společnosti
Ing. Šárka Goldmannová - project manager
Příční 4, 750 02 Přerov
602 754 288
info@apcconsult.cz

APC Consulting s.r.o.
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Úvod

Stavba řeší dispoziční změny objektů, kterými vzniknou 4 samostatné ubytovací jednotky pro 8
dětí, ložnice pro max. 3 osoby, obytnou místnost s kuchyňskou linkou a hygienické zařízení.
Součástí stavby budou i stavební práce na opravách stávajících konstrukcí. Je členěna na dva SO:
SO 101 Zámek a SO 102 - Provozní budova. Oba objekty jsou zapsány v seznamu nemovitých
kulturních památek. Součástí je i dodávka interiérů.
Podrobně je uvedeno v příloze č.3 ZD – projektové dokumentaci
Zpracovatelem projektové dokumentace je firma AKTÉ projekt s.r.o, Kollárova 629, 767 01
Kroměříž, Ing. arch. Milan Krouman.
Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení.
Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku
se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny
pouze jako příklad možného použití a požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky,
materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.
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Předmět plnění veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozdělen do dvou samostatných stavebních objektů:
SO 101 Zámek
SO 102 - Provozní budova
Stavba řeší dispoziční změny objektů, kterými vzniknou 4 samostatné ubytovací jednotky pro 8
chovanců, ložnice pro max. 3 osoby, obytnou místnost s kuchyňskou linkou a hygienické
zařízení. Součástí stavby budou i stavební práce na opravách stávajících konstrukcí. Je členěna na
dva SO: SO 101 Zámek a SO 102 - Provozní budova. Oba objekty jsou zapsány v seznamu
nemovitých kulturních památek.
Součástí je i dodávka interiérů.
Předpokládaný náklad stavby je cca 28 mil. Kč bez DPH.
Další povinné činnosti dodavatele:
Předmět plnění je vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito povinnými
činnostmi dodavatele:
- zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení;
- zřízením a odstraněním zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrada spotřeby
potřebných médií, ostraha zařízení staveniště i stavby ;
- součástí plnění zhotovitele je výkon geodetické činnosti - vytyčení stavby (protokol o vytyčení),
provedení zaměření veškerých nových sítí a komunikací, provedení zaměření stavby dle
skutečnosti a vyhotovení geometrického plánu stavby odsouhlaseného příslušným
katastrálním úřadem;
- zajištěním provedení vytyčení inženýrských sítí dle požadavků jednotlivých správců včetně
poplatků za toto a následné předání sítí jejich správcům;
- likvidací vzniklých odpadů vč. poplatků za jejich uložení a průběžné vedení dokumentace o
jejich likvidaci;
- projednáním a zajištěním případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování
a odstranění;
- zajištěním a provedením všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- uvedením všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, provedením zdokumentování
původního stavu těchto ploch.

Poskytování zadávací dokumentace
Osoba pověřená zadavatelskou činností uvedená v bodě 1.3. předá či zašle zadávací dokumentaci
v listinné podobě dodavateli do šesti dnů od podání žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace
APC Consulting s.r.o.
Příční 4, Přerov
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(dále jen „žádost“). Lhůta pro podání žádostí počíná běžet dnem zveřejnění oznámení na IS US
VZ, přičemž písemná žádost adresovaná kontaktní osobě musí být doručena nejpozději 12 dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Cena zadávací dokumentace v plně listinné podobě činí:
Cena zadávací dokumentace v elektronické podobě činí:

12.500,-Kč včetně DPH
2.500,-Kč včetně DPH

Vlastnictví zadávací dokumentace
Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být dodavatelem
vrácena. Dodavatel ji však smí použít pouze pro účely zpracování nabídky na tuto veřejnou
zakázku.
Náklady spojené se zpracováním nabídek
Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel nehradí. Veškeré náklady při zadání veřejné
zakázky, které dodavateli vzniknou, nese dodavatel.

APC Consulting s.r.o.
Příční 4, Přerov
Strana 6 )

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

4.
4.1

Kvalifikační dokumentace
a pokyny pro dodavatele

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky

Termín předpokládaného zahájení plnění: 1.7.2009
Termín ukončení plnění: 31.10.2012
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného
zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení),
je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění.
Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouvy, přičemž je povinen respektovat následující
skutečnosti:
 musí být respektovány zadavatelem stanovené podmínky uvedené v této ZD a v její
příloze č. 4 - Obchodních podmínkách,
 termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení.
 návrh smlouvy s rozpočtem bude dodán i v elektronické formě (ve formátu
kompatibilním s MS Word a MS Excel) na CD-ROM.
4.2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění této veřejné zakázky je katastrální území obce Veselíčko.
4.3

Prohlídka staveniště a dodatečné informace

Zadavatel umožní prohlídku budoucího staveniště dne 10. 6. 2009 se srazem účastníků v 09.00
hod. před objektem zadavatele.
Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy dodavatelů, adresa doručování dotazů je uvedena v odst.
1.3 této Zadávací dokumentace, doručení dotazu musí být písemně nejpozději do 12. 6. 2009.
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Kvalifikace

Dodavatel je povinen v souladu s § 51 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.
5.1.

Vymezení kvalifikace

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který splní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 až 56 zákona,
jež jsou stanovená níže.
Základní kvalifikační předpoklady:
5.1.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč ve smyslu § 53 zákona:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; (jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště),
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; (jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště),
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
APC Consulting s.r.o.
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5.1.2. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) zákona];
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení [odstavec
1 písm. f) zákona];
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h) zákona];
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g) a i) zákona]

5.1.3. Další kvalifikační předpoklady:
Další kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který ve smyslu § 54, § 55 a § 56 zákona prokáže:
a) Profesní kvalifikační předpoklady (§54 zákona) splňuje uchazeč, který
předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, ( uchazeč doloží výpis z OŘ či jiný obdobná doklad v originále nebo úředně ověřené kopii);
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v originále nebo
úředně ověřené kopii;

b) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§55 zákona) splňuje uchazeč,
který předloží:
- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí
osobě s minimální výši pojistného plnění ve výši 50.000.000,-Kč;
- údaj o celkovém obratu dosažený uchazečem v předmětu plnění obdobném s předmětem plnění této
veřejné zakázky za poslední tři účetní období (2006 až 2008) v minimální výši 100.000.000,-Kč bez DPH
za každé účetní období.

c) Technické kvalifikační předpoklady (§56) splňuje uchazeč, který :
- předloží seznam významných staveb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí (cena, doba a místo provádění prací a hodnocení) .Minimální úroveň se
stanovuje zadavatelem na nejméně 3 rekonstrukce pozemního objektu obdobného charakteru, o min.
finančním objemu 50 mil Kč bez DPH, z nichž alespoň jedna stavba byla rekonstrukce památkově
chráněného objektu. Přílohou seznamu musí být:
• osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla stavba poskytována veřejnému zadavateli,
nebo,
• osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla stavba poskytována jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
• čestné prohlášení dodavatele, pokud byla stavba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli
a není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
- ČSN EN ISO 9001:2001;
- ČSN EN ISO 14001: 2005;
- ČSN EN ISO 18001: 2005;
- seznam techniků,jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky s uvedením osvědčení min. 1
autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, který bude pověřen odborným vedením stavby.

5.2.

Forma splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu dle odst. 5.1 doklady předloženými
v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů pokud zákon nestanoví jinak.
Podá-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), musí každý z nich samostatně splnit
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kvalifikaci podle § 53 zákona. Podá-li nabídku více uchazečů společně (jako jeden uchazeč), jsou
povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny (smlouvy), z níž vyplývá, že všichni
tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám k jakýmkoliv závazkům vzniklým
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklým v důsledku prodlení či jiného
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky
zavázáni společně a nerozdílně.
Zadavatel bude se všemi účastníky společné nabídky jednat prostřednictvím osoby, která za ně
bude vystupovat a bude v nabídce uvedena jako zmocněnec společné nabídky. Všechny úkony
zadavatele učiněné vůči uchazečům budou písemně oznámeny vždy zmocněnci společné nabídky
a je vnitřní věcí všech účastníků společné nabídky, jakým způsobem se budou navzájem
informovat.
Požadované dokumenty, pokud zákon nestanoví jinak, nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů
předcházejících poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů (§ 53 odst.1 zákona) a profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54
zákona) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 3 měsíce v rozsahu, v jakém
pokrývá požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Splnění kvalifikačních předpokladů podle § 55 a 56
zákona musí uchazeč prokázat samostatně.
Použití výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů upravuje § 143 zákona.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů:
Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace uchazečem.
5.3.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen z otevřeného řízení.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli vyloučení z otevřeného řízení.
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Hodnotící kritéria zadání a způsob zpracování nabídkové ceny

Základním hodnotícím kritériem zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
6.1

Dílčí hodnotící kritéria

Kritérium
1. Výše nabídkové ceny

váha kritéria
80 %

2.Plán organizace výstavby
10 %
V tomto kriteriu bude hodnotící komise hodnotit koordinaci výstavby se zaměřením na vliv stavby na životní
prostředí, minimalizaci vlivu stavby na okolní objekty a komunikace, opatření na omezení hluku, prašnosti a
znečištění komunikací, minimalizaci plochy potřebné k záboru pro stavbu a zařízení staveniště, minimalizaci
vlivu stavby na omezení provozu školy.
3. Výše smluvní pokuty za prodlení s termínem předání díla

10 %

Kritérium nabídkové ceny bude hodnoceno podle vzorce:
nejnižší cena / hodnocená cena x 100 x 0,8
0 = počet dosažených bodů
Kritérium plánu organizace výstavby bude hodnoceno následovně:
Plán organizace výstavby je nečíselně vyjádřitelným kritériem, kde bude stanoveno pořadí nabídek
uchazečů. Uchazeč předloží konkrétní plán organizace výstavby pro tuto stavbu. Hodnotící komise
posoudí jednotlivé plány organizace výstavby a sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné
a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení,
které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce
Kritériu výše smluvní pokuty bude hodnocení provedeno podle vzorce:
hodnocená nabídka/ nejvýhodnější nabídka x100 x 0,1 = počet dosažených bodů

6.2

Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena včetně daně z přidané
hodnoty za provedení kompletního díla.
Rekapitulaci cen doloží uchazeč zpracování položkového rozpočtu dle výkazu výměr
vedeném v této ZD jako př.6 ZD.
Nabídková cena bude uvedena v CZK
6.3

Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v příloze č. 4 ZD – Obchodní
podmínky.
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Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 - Obchodní podmínky. Pokud zadávací
dokumentace výslovně neumožňuje dodavatelům předložit návrh výhodnějších platebních
podmínek, jsou dodavatelé povinni stanovené platební podmínky respektovat.
Zadavatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu. V
případě opoždění uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MŠMT ČR je dodavatel
povinen zajistit financování výstavby ze svých prostředků až do doby uvolnění financí
z rozpočtu MŠMT ČR.
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Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku prostor zadavatelem určených k plnění veřejné
zakázky (viz. odst. 4.3. ZD) dne 10. 6. 2009 se srazem účastníků v 09.00 hod. před objektem
zadavatele.
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Nabídka

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a
bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.Nabídky se
podávají písemně a v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavřeních
označením obchodní firmy/názvu/jména/a příjmení, razítkem a podpisem dodavatele, je-li
fyzickou osobou, či statutárního orgánu dodavatele, je-li právnickou osobou), dále označené
názvem této veřejné soutěže s uvedením výzvy „Neotevírat“ .Na obálce musí být uvedena také
adresa (sídlo) dodavatele. Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 24. 6. 2009 na adresu
uvedenou v odst. 1.3. zadávací dokumentace. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a
podepsána oprávněnou osobou. Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dní od data určeného pro
odevzdání nabídek, přičemž tento termín se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel nebyl
oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které nebyla zadavateli poskytnuta součinnost dle § 82
odst. 3 zákona. Dodavatel předloží nabídku v českém jazyce. Všechny listy nabídky budou
navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky.
Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Nabídka bude
obsahovat datum a podpis statutárního zástupce uchazeče. Dodavatel v nabídce výslovně uvede
kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více
dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí
věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem
v průběhu zadávacího řízení.
Dodavatel je povinen doručit nabídku na kontaktní adresu uvedenou v odst. 1.3 zadávací
dokumentace. Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.
Dodavatel je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se
zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
1. krycí list nabídky;
2. jistota;
3. prohlášení dle § 68 odst. 2 zákona, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty;
4. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů § 53 zákona;
5. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona;
6. doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady dle § 55 zákona;
7. doklady prokazující technické předpoklady dle § 56 zákona;
8. uvedení části veřejné zakázky na práce, kterou uchazeč má v úmyslu zadat jiným
osobám dle § 44 odst. 6 zákona;
9. vyplněné tabulky hodnotících kritérií;
10. návrh smlouvy včetně příloh;
11. CD;
12. souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.
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Nabídka podaná společně několika dodavateli bude obsahovat v úvodu originál písemné
smlouvy vymezující jejich vzájemný vztah – § 51 odst. 6 zákona a plnou moc s přesným
vymezením oprávnění pro zmocněnce společné nabídky (zmocnění k podání nabídky, podpisu
návrhu smlouvy, objasnění nabídky v případě nejasností, podání námitek, podání návrhu na
ÚOHS atd). Poté bude následovat povinný obsah a pořadí dokumentů uvedených výše pro
zmocněnce společné nabídky, dále pro druhého účastníka společné nabídky, dále až po n-tého
účastníka společné nabídky.
Nesplnění podmínek kapitoly 9. znamená podle §22 odst.b) zákona vyloučení nabídky z
otevřeného řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z otevřeného
řízení z hodnocení nabídek a vyloučení ze zadávacího řízení.
Právní úkony nelze činit elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
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Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24. 6. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti
zadavatele. Zástupci uchazeče, pokud to nejsou přímo statutární orgány, jsou povinni se prokázat
plnou mocí a zapsat se do seznamu přítomných, za každého uchazeče mohou být přítomni
maximálně dva zástupci.
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Jistota

Zadavatel požaduje ve smyslu § 67 zákona poskytnutí jistoty ve výši 300.000,-Kč formou
bankovní záruky platnou po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona. Originál bankovní
listiny bude umístěn ve vyjímatelném obalu za krycím listem nabídky.
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Práva zadavatele a další povinnosti uchazeče

12.1. Dodavatel uvede v nabídce specifikaci části veřejné zakázky, kterou má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích
zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.V tomto případě je
povinen uvést identifikační údaje každého subdodavatele ( viz příloha č.5 ZD).
12.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem, nejpozději však
do uzavření smlouvy.
12.3. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat.
12.4. Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn zaslat
dotaz též v e-mailové či faxové formě za předpokladu, že bude do tří dnů po jeho doručení
doručena též listinná písemná forma dotazu. Listinná písemná forma dotazu však musí být
doručena vždy nejpozději v zákonem stanovené lhůtě (§ 49 zákona). Lhůta pro odpověď
zadavatele počíná běžet dnem doručení listinné písemné formy, adresa doručování dotazů je
uvedena v odst. 1.3 této zadávací dokumentace.
12.5. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad
zadávací podmínky, včetně všech příloh a dodatků k těmto zadávacím podmínkám, ať již jsou jím
užívané podmínky jakékoliv. Předpokládá se, že dodavatel pečlivě prostuduje všechny pokyny,
přílohy, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud
uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, má to za důsledek vyřazení
nabídky a vyloučení uchazeče. V úvahu nelze vzít žádnou výhradu uchazeče k zadávacím
podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená okamžité vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče bez dalšího posuzování.
12.6. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
12.7. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné
zakázky.
12.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
12.8. Zadavatel nehradí uchazeči náklady za účast v zadávacím řízení.
V Přerově dne 27. 5. 2009

…………………………………..
Mgr. Věra Grygarová, ředitelka
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Seznam příloh zadávací dokumentace
1. Krycí list nabídky;
2. Projektová dokumentace stavby
3. 3.a - Údaj o celkovém obratu uchazeče
3.b - Údaje o pojistné smlouvě
3.c – Seznam významných staveb;
4. Obchodní podmínky včetně příloh;
5. Specifikace části zakázky, kterou má uchazeč v úmyslu zadat
subdodavatelům;
6. Výkaz výměr;
7. Prohlášení dle § 68 odst. 2 zákona

Poznámka:
Přílohy č.3,5 a 7 zadávací dokumentace jsou pouze informativního charakteru, za správnost dokumentů
předložených uchazečem v nabídce odpovídá uchazeč.
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