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1. Identifikační údaje zadavatele, další informace

1.1.

Základní údaje o zadavateli

Obchodní firma

STAREZ – SPORT, a. s.

Sídlo zadavatele

Křídlovická 34, 603 00 Brno

IČO zadavatele

26932211

DIČ zadavatele

CZ2693221

Registrace

pod sp. zn. B 4174 vedenou u Krajského soudu v Brně

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel

Profil zadavatele

https://zakazky.starezsport.cz/

1.2.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je
Mgr. Rostislav Gnida, tel. 420 734 690 922, email: gnida@starezsport.cz.

1.3.

Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace

Zadavatele uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracoval:
Část zadávací dokumentace

Označení osoby

technické podmínky zadávací dokumentace

A PLUS a.s., Česká 12, 602 00 Brno

(studie hlavní budovy)

1.4.

Elektronický nástroj

Veškeré úkony v rámci výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.starezsport.cz/ (nestanoví-li
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak). Zadavatel
dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je
třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení
k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje
E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
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Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Podrobné informace o ovládání systému naleznete v
uživatelské příručce dostupné na: https://zakazky.starezsport.cz/
1.5.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

Zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky, dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu
zákona, přičemž dodavatel je povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání
kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v
oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od
dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména legální
zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro
všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Dodavatel je povinen zajistit
tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.

2. Účel a předmět plnění veřejné zakázky

2.1.

Účel veřejné zakázky

Zadavatel hodlá připravit podmínky pro realizaci rekonstrukce hlavní budovy koupaliště
riviéra, která umožní její celoroční provoz.
Účelem této veřejné zakázky je získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě,
které umožní řádnou přípravu stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či
jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr
zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci stavby.
2.2.

Předmět plnění veřejné zakázky – základní vymezení

Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména
-

odborná technická, tvůrčí

a jiná činnost dodavatele

spočívající

ve zpracování

dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace
pro výběr dodavatele stavby,
-

poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností dodavatele, včetně jejich hmotného
zachycení zadavateli,

-

zařízení záležitostí s cílem získat územní rozhodnutí a stavební povolení a

-

výkon činnosti autorského dozoru.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v části C zadávací dokumentace –
obchodní podmínky. Jejich přílohou je i vymezení technických podmínek.
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2.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle § 16 a násl.
ZZVZ činí 5 000 000,- Kč bez DPH.
2.4.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

 71000000-8 – Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 71250000-5 – Architektonické, technické a zeměměřičské služby
 71320000-7 – Technické projektování
 71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

3. Lhůta plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín uzavření smlouvy: květen 2021; skutečný termín uzavření smlouvy se
může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení.
Zahájení realizace veřejné zakázky: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy na
plnění veřejné zakázky.
Realizace veřejné zakázky: viz část C zadávací dokumentace (závazné obchodní podmínky).

4. Místo plnění veřejné zakázky
Místem předání výstupů plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele; podrobnosti viz část C
zadávací dokumentace (závazné obchodní podmínky).

5. Kvalifikace
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace; doklady o kvalifikaci předkládají
dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (zadavatel
doporučuje použít vzor čestného prohlášení ke kvalifikaci – část D zadávací dokumentace)
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Čestná
prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele
nebo osobou příslušně zmocněnou; kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
nabídky (postačí prostý elektronický podpis; zadavatel nevyžaduje kvalifikovaný elektronický
podpis).
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je povinen
zadavateli postupem podle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ na základě výzvy zadavatele předložit
originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 53 odst. 4 a § 73 ZZVZ dodavatel,
který:
a)

splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,

b)

splní profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
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c)

splní technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

5.1.

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen

statutárního

statutárního

orgánu.

orgánu

Je-li

dodavatele

členem
právnická

osoba, musí podmínku splňovat tato právnická
a)

osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou

osobu

v

statutárním

orgánu

Výpis

z

evidence

pro každou

Rejstříku

fyzickou

a

trestů

právnickou

osobu, pro niž je dle ZZVZ a zadávacích
podmínek vyžadován.
K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.

dodavatele.
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li

nabídku

pobočka

závodu

české

právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

b)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla

Potvrzení příslušného finančního úřadu
a ve vztahu ke spotřební dani čestné

v evidenci

prohlášení

dodavatele,

jednoznačně

vyplývá

daní

zachycen

splatný

daňový

nedoplatek;

z něhož

splnění

této

způsobilosti.
nemá v České republice ani v zemi svého sídla
c)

splatný

nedoplatek

na

pojistném

nebo

Čestné prohlášení.

na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo

Potvrzení

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku

sociálního zabezpečení.

na státní politiku zaměstnanosti;
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příslušné

okresní

správy

Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

není v likvidaci 1, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí
e)

o

úpadku 2,

nebyla

vůči

němu

nařízena nucená správa 3 podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Výpis

z obchodního

čestné

prohlášení

rejstříku
v případě,

nebo
že

dodavatel není v obchodním rejstříku
zapsán.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.

5.2.

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje:

a)

Způsob prokázání

předložení výpisu z obchodního rejstříku,

Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné

nebo jiné obdobné evidence;

obdobné evidence.
Dodavatel

předloží

výpis

z živnostenského

rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nebo živnostenské listy, resp. jiná
oprávnění k podnikání v oboru
předložení
b)

oprávněn

dokladu,

že

je

podnikat

dodavatel
v rozsahu

(i)

projektová činnost ve výstavbě

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského

specifikovaném zadavatelem;

oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský
list či listy dokládající oprávnění dodavatele k
podnikání v oboru, který bude zadavatelem
požadovanému oboru obsahově odpovídat
(jedná se zejména o živnostenské listy vydané
za dříve platné právní úpravy).

§ 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
1
2

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o
3

pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
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Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti dle bodu 5.2. písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní
způsobilost.

5.3.

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ
Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání
Ze seznamu významných služeb poskytnutých
za poslední 3 roky musí vyplývat alespoň
následující údaje:
a) obchodní firma / název objednatele,
b) předmět významné služby a její popis,
c) doba realizace významné služby,
d) kontaktní osoba objednatele, vč. kontaktního
tel. a e-mailu, u které bude možné realizaci
významné služby ověřit,

a)

seznam významných služeb poskytnutých

Ze

dodavatelem za poslední 3 roky před

jednoznačně vyplývat, že dodavatel za poslední 3

seznamu

zahájení zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace

roky

před

významných
zahájením

služeb

zadávacího

musí
řízení

realizoval:

objednatele;

-

(i) nejméně 2 významné služby, které
(každá z nich) spočívaly ve zpracování
projektové dokumentace ve stupni pro
územní řízení a (zároveň) projektové
dokumentace

pro

stavební

povolení,

přičemž předmětem projektované stavby
bylo zpracování projektové dokumentace
staveb

občanské

vybavenosti 4

v

požadovaném stupni s investičními či
projektovanými náklady stavby ve výši
min. 30 milionů Kč bez DPH/stavba.
-

4

(ii) nejméně 1 významnou službu, která
spočívala ve zpracování projektové

K definici občanského vybavení viz ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání
dokumentace ve stupni pro územní řízení
nebo

vyšším,

přičemž

předmětem

projektované stavby bylo zpracování
projektové dokumentace výstavby nebo
rekonstrukce
wellness

zařízení

služby,

s

poskytující

investičními

či

projektovanými náklady stavby ve výši
minimálně 10 milionů Kč bez DPH.
Za předpokladu, že některé významné referenční
zakázky budou naplňovat parametry více výše
uvedených požadavků zadavatele dle jednotlivých
bodů,

zadavatel

zadávacího

požaduje,

řízení

aby

disponoval

účastník

nejméně

2

významnými referenčními zakázkami (tj. splnění
shora uvedených bodů kvalifikace lze v rámci
příslušné
významné
(referenční)
zakázky
kombinovat, tzn. lze použít při naplnění všech
podmínek určitou referenci pro naplnění více
kritérií

technické

kvalifikace

současně

při

zachování předložení min. požadovaného počtu 2
referencí.
Tuto část kvalifikace rovněž splní dodavatel
v případě, že se jedná o významné zakázky
zahájené dříve než v posledních 3 letech, pokud
byly v posledních 3 letech dokončeny nebo pokud
stále probíhají, za předpokladu splnění výše
uvedených parametrů ke dni konce lhůty pro
prokázání kvalifikace (tj. řádné dokončení
příslušného projektového stupně, i když smluvní
vztah

s objednatelem

zpracování

dalších

případně
stupňů

zahrnuje
projektové

dokumentace).
Zadavatel

v souvislosti

s prokázáním

splnění

tohoto kvalifikačního požadavku požaduje u
příslušné osoby předložit vždy:
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
b)

fyzických

osob

odpovědných

-

profesní

životopis

nebo

jiný

dokument,

z něhož bude vyplývat splnění požadavků

za

zadavatele (u referenční zkušenosti uvede

poskytování služeb

dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné
splnění požadavku, a to včetně kontaktních
údajů na objednatele takové referenční
zakázky),
-
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údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání
či jiném vztahu (v takovém případě uvede
dodavatel v jakém) k dodavateli a
-

doklady, z nichž bude
požadavků
zadavatele
způsobilost

osob

vyplývat splnění
na
odbornou

(příslušné

osvědčení

/

autorizace / oprávnění).
Dodavatel

předloží

kvalifikaci

osob,

osvědčení
které

o

budou

za vedení realizace veřejné
v následujícím rozsahu:

odborné
odpovědné

zakázky,

a

to

(i) 1 osoba – hlavní projektant (HP), tato
osoba musí mít:
−

odbornou způsobilost ve smyslu 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

pro

obor

„Pozemní

stavby“

(eventuelně rovněž jako usazená či hostující
osoba ve smyslu ust. § 30a a násl. zákona č.
360/1992 Sb.),
−

odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu
funkce autorizovaného architekta minimálně
v

oboru

č. 360/1992

architektura
Sb.

nebo

podle

zákona

autorizovaného

inženýra v souvislosti s vedením realizace
anebo
odpovědností
za
zpracování
minimálně dvou projektových dokumentací
staveb občanské vybavenosti s investičními
či projektovanými náklady stavby ve výši min.
30 milionů Kč bez DPH/stavba v pozici
hlavního projektanta / hlavního vedoucího
projektu minimálně ve stupni projektové
dokumentace pro územní řízení nebo
stavební povolení, a to v posledních 10
letech před zahájením zadávacího řízení;
−

minimálně 5 let praxe při výkonu funkce
autorizovaného

architekta

nebo

autorizovaného inženýra dosažené od získání
autorizace k okamžiku zahájení zadávacího
řízení;
(ii) 1 osoba – zástupce hlavního projektanta
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Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání
(ZHP), tato osoba musí mít:
−

odbornou způsobilost ve smyslu 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

pro

obor

„Pozemní

stavby“

(eventuelně rovněž jako usazená či hostující
osoba ve smyslu ust. § 30a a násl. zákona č.
360/1992 Sb.),
−

odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu
funkce autorizovaného architekta minimálně
v

oboru

č. 360/1992

architektura
Sb.

nebo

podle

zákona

autorizovaného

inženýra v souvislosti s realizací anebo
odpovědností
za
zpracování
jedné
projektové dokumentace pro územní řízení
nebo stavební povolení, kdy předmětem
projektové

dokumentace

byla

stavba

občanské vybavenosti s investičními či
projektovanými náklady ve výši minimálně 15
milionů Kč bez DPH.
Zadavatel

stanoví,

prostřednictvím

že

kterého

realizační
účastník

tým,

prokazuje

kvalifikaci, musí tvořit min. 2 osoby, přičemž
každá pozice musí být obsazena jiným členem
týmu.

6. Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních požadavků
6.1.

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými
v prostých kopiích. Dodavatelé mohou v nabídce požadované doklady nahradit předložením
čestného prohlášení nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46
odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům předklad do českého
jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat
předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočník podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se
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nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské
diplomy, lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
Zadavatel však vždy bude před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele požadovat
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je
již nemá k dispozici.
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo
v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový
přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního
rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.

6.2.

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.

6.3.

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

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.
Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky
zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky
zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

6.4.

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou
(výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí
konkrétního 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
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v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dále viz ust. § 83 odst. 2
ZZVZ.

6.5.

Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Splnění kvalifikace podle § 79 ZZVZ musí
prokázat všichni dodavatelé společně.
Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku
společně a nerozdílně.

6.6.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ
doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři
měsíce.

6.7.

Předložení certifikátu

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu.

6.8.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným nebo dovoleným způsobem
a v požadovaném rozsahu v souladu se ZZVZ a s touto zadávací dokumentací, může být
zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen; pokud se jedná o vybraného dodavatele,
pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí být z uvedených důvodů vyloučen ze zadávacího řízení.

7. Obchodní podmínky; poddodávky
7.1. Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou textu (vzoru) smlouvy – závazných
obchodních podmínek; závazné obchodní podmínky jsou části C zadávací dokumentace.
Obchodní podmínky je dodavatel oprávněn upravit (změnit, doplnit) pouze v rozsahu
stanoveném zadávací dokumentací.
7.2. Dodavatel, resp. účastník je povinen podat návrh smlouvy dle části C zadávací
dokumentace (závazné obchodní podmínky), přičemž není oprávněn činit jiné změny či
doplnění návrhu smlouvy, kromě těch, u nichž to vyplývá ze zadávací dokumentace.
Součástí smlouvy jsou rovněž její přílohy. Technické podmínky (studie, stanovisko,
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analýza) nemusí být předkládána spolu s návrhem smlouvy. Všechny přílohy budou k
návrhu smlouvy přiloženy při jejím podpisu.
7.3. Dodavatel je povinen při zpracování návrhu smlouvy upravit závazné obchodní podmínky
v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným
stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité. V případě nabídky podávané
společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem) jsou dodavatelé oprávněni upravit
právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky „zhotovitel“
zkratkou „zhotovitelé“).
7.4. Smlouva s vybraným dodavatelem bude podepsána po uplynutí zákazu podpisu smlouvy
dle § 246 ZZVZ (uplynutí lhůty pro podání námitek a návrhu na přezkum úkonů
zadavatele, resp. jejich vyřízení či pravomocné skončení) a splnění dalších podmínek pro
uzavření smlouvy dle čl. 15 této části zadávací dokumentace na výzvu zadavatele. Vybraný
dodavatel je pod sankcí vyloučení ze zadávacího řízení povinen poskytnout zadavateli
součinnost směřující k podpisu smlouvy bez zbytečného odkladu.
7.5. Dodavatel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele (poddodavatelů). V případě, že část veřejné zakázky bude plněna
prostřednictvím poddodavatelů, požaduje zadavatel, aby účastník v nabídce předložil
seznam poddodavatelů (viz příloha závazných obchodních podmínek), pokud jsou
účastníkovi

řízení

známi.

Zajištěním

plnění

prostřednictvím

poddodavatele

(poddodavatelů) není dotčena povinnost účastníka za poskytování řádného plnění.
7.6. Poddodavatelé, kteří nebyli účastníkem řízení identifikováni postupem podle odst. 7.5.
a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni vybraným
dodavatelem, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
8.1.

Základní požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena
za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč (čl. VII. závazných obchodních podmínek – část C
zadávací dokumentace).
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách
uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné
zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně
stanoveno jinak.
V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v návrhu smlouvy a na jiných místech nabídky, je
rozhodující cena uvedená v čl. VII návrhu smlouvy.
S ohledem na své rozpočtové možnosti zadavatel stanovuje, že maximální výše
nabídkové ceny, kterou přijme do hodnocení, je 5.200.000 Kč bez DPH. Překročení této
výše nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení pro
nesplnění zadávacích podmínek.
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8.2.

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z části 3. zadávací
dokumentace (závazné obchodní podmínky).

9. Hodnocení
9.1.

Kritéria hodnocení
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114
ZZVZ, a to na základě nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková výše nabídkové
ceny v Kč bez DPH. Za nejvhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

10. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
10.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy, který nemusí být podepsán kvalifikovaným
elektronickým podpisem (postačí prostý elektronický podpis – např. sken podpisu
oprávněné osoby účastníka. Dodavatel je oprávněn provádět změny nebo doplnění části
C zadávací dokumentace (závazné obchodní podmínky) pouze v případech, kdy to
instrukce zadavatele výslovně povolují, zejména je povinen doplnit nabídkovou cenu.
V opačném případě může být dodavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Součástí
smlouvy jsou rovněž její přílohy. Technické podmínky (studie, stanovisko, analýza)
nemusí být předkládána spolu s návrhem smlouvy.
10.2. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje v cizím jazyce nebo diplomy vydané v latinském jazyce). V případě
cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka;
tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Bude-li mít zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka osobou zapsanou do seznamu znalců a
tlumočníků.
10.3. Nabídka více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat tyto
požadavky:
10.4. Všichni dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou odpovědnost společně a
nerozdílně; v takovém případě musí být v nabídce doložen písemný závazek o této
skutečnosti.
10.5. Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto
určení

bude

potvrzeno

předložením

zmocnění

k zastupování

všech

ostatních

dodavatelů.
10.6. Nabídka může být zpracována a podána výhradně v elektronické podobě.
10.7. Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:
-

úvodní list (krycí list nabídky) obsahující identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném
v § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a kontaktní adresu pro písemný styk (vč. e-mailové adresy a
případně adresy datové schránky) mezi účastníkem a zadavatelem, resp. osobou
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pověřenou zadavatelskými činnostmi,
-

obsah nabídky

-

návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, vč. příloh smlouvy, není-li výslovně stanoveno,
že zadavatel doložení příslušné přílohy nebo její části v nabídce nepožaduje

-

doklady prokazující splnění kvalifikace, resp. čestné prohlášení – část D zadávací
dokumentace,

-

ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky.

10.8. Požadavky zadavatele na formální úpravu nabídky mají doporučující charakter.

11. Závaznost požadavků zadavatele
11.1. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování
požadavků zadavatele uvedených zadávací dokumentaci může být považováno za
nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení vybraného dodavatele
ze zadávacího řízení.
11.2. V případě, že zadávací dokumentace obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě pro její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel
výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní
zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.

12. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
12.1. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
V případě nejasností v zadávací dokumentaci jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli
požadovat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ. Žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace jsou dodavatelé povinni podávat prostřednictvím elektronického nástroje
uvedeného výše, případně i prostřednictvím datové schránky či na emailovou adresu zástupce
zadavatele dle odst. 1.2. zadávací dokumentace.
Žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ (7 pracovních dnů
před koncem lhůty pro podání nabídek).
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 54 odst. 5 ZZVZ
vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž
uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

do 12. 4. 2021, 12:00 hod.
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Místo podání nabídek: Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje na adrese
veřejné zakázky.

14. 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, a to
bez účasti účastníků zadávacího řízení. 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.

15. Další podmínky pro uzavření smlouvy
Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečných majitelích
postupem § 122 odst. 4 ZZVZ, vybraný dodavatel je povinen zadavateli na základě písemné
výzvy:
a) předložit výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
b) sdělit identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem, a
c) předložit doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k
dodavateli; těmito doklady jsou například
-

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

-

seznam akcionářů,

-

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

-

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Dodavatel, který byl zadavatelem (komisí) identifikován jako vybraný dodavatel, doloží na
výzvu zadavatele v elektronické podobě doklady o kvalifikaci ve smyslu čl. 5 zadávací
dokumentace,
Dodavatel dále před uzavřením smlouvy předloží doklad o tom, že je odborně způsobilý
nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to v
tomto rozsahu: osvědčení o autorizaci dle 5 odst. 3 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, popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu
registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) citovaného zákona, pro obor pozemní stavby. 5

Vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat pouze osoby s příslušnou autorizací a
zahraniční osoby navíc pouze tehdy, pokud získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném
členském státě, a to jako osoby usazené nebo hostující.
5

Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou
činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku.
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16. Zadávací lhůta a jistota
16.1. Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 6
měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek.
16.2. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 41 ZZVZ ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc
korun českých).
16.3. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní částky na účet
zadavatele, formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištěním záruky ve
prospěch zadavatele.
16.4. Číslo účtu pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky: 35-4659390287/0100,
variabilní symbol: 2500, specifický symbol: IČO účastníka
16.5. Účastník 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 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli
za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.
16.6. S ohledem na povinnou elektronickou podobu nabídky, a tím i povinnost elektronicky
prokázat složení jistoty, bude v případě bankovní záruky či pojištění záruky v nabídce
předložen originál záruční listiny či dokladu o pojištění záruky v elektronické podobě.
16.7. Zároveň bude ze záruční listiny vyplývat, že bankovní záruka zanikne pouze:
a) vyplacením celé zaručené částky,
b) dnem uvedeným v záruční listině nebo
c) v okamžiku, kdy dodavateli zanikne účast v zadávacím řízení, což bance musí být
prokázáno předložením originálu bankovní záruky spolu s potvrzením této
skutečnosti zadavatelem.

Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České
republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně.
K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných
kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe.
Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která
posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené.
Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR podat uznávacímu
orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může před
zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR hostující osobou požadovat ověření odborné kvalifikace
podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou
hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán
stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace.
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17. Výhrady zadavatele
17.1. Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky.
17.2. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
17.3. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.
17.4. Zadavatel

si

vyhrazuje

právo

zrušit

zadávací

řízení

v souladu

s příslušnými

ustanoveními ZZVZ.
17.5. Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
přiměřeně smyslu ust. § 113 ZZVZ.
17.6. Zadavatel si vyhrazuje oprávnění provést oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele formou uveřejnění na profilu zadavatele. V
takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
17.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
17.8. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li
to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

18. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
18.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)
účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího
řízení dle ZZVZ.
18.2. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje
dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů
statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob,
prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního
týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.
18.3. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci
zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ.
Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné
formě na adrese sídla zadavatele.
18.4. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli
osobních údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 ZZVZ.
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