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1. OBECNÉ POKYNY
1.1.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení, které se řídí zákonem
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále „zákon“) a souvisejícími
předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro
uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona.

1.2.

Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací
dokumentace. Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zadání veřejné zakázky.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

3.

Název zadavatele:

Obec Psáry

Sídlo:

Pražská 137, 252 44 Psáry

Zastoupený:

Milan Vácha, starosta obce

IČ:

00241580

Kód státu:

CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:

Veřejný

ZÁSTUPCE ZADAVATELE POVĚŘENÝ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH
ČINNOSTÍ DLE UST. § 151 ZÁKONA
Název:

Allowance s.r.o.

Sídlo:

Korunní 810/104, PSČ 101 00 Praha -Vinohrady

Doručovací adresa:

Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4

zápis v OR:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765

IČ:

26140136

DIČ:

CZ26140136

kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Hejl, Mgr. Michaela Kyselová

telefon:

+420 241 021 039

fax:

+420 241 021 046

e-mail:

verejne.zakazky@allowance.cz

Zástupce zadavatele je v souladu s ustanovením § 151 zákona zmocněn k zastupování
zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením
s výjimkou zadání veřejné zakázky (rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky), rozhodnutí
o vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení
námitek.
4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1.

Název veřejné zakázky: Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulici Pod Kostelem a
kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem

4.2.

Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek: 357330
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4.3.

Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
45000000-7 Stavební práce
45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace
90400000-1 Kanalizace
44161200-8 Vodovody
45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

4.4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 21 600 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota pro kanalizaci: 11 300 0000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota pro vodovod: 9 300 000,- bez DPH.

4.5.

Popis veřejné zakázky:
Předmětem projektu je výstavba vodovodu v lokalitě Vysoká a v ulici Pod Kostelem v obci
Psáry. V rámci projektu bude navrhovaný vodovod k realizaci v lokalitě Vysoká napojen na
výtlak z AT stanice umístěné ve vodojemu Vysoká, který byl vybudován v rámci stavby
„Inženýrské sítě – Psáry, Dolní Jirčany 4. a 5. etapa“. Vodovod v ulici Pod Kostelem bude
napojen na stávající rozvody veřejného vodovodu v ulici Hlavní. Stávající vodovod v obci je
zásoben z vlastního zdroje vody s úpravnou, čerpací stanicí a vodojemem Vápenka.
Projekt dále řeší výstavbu kanalizačního řadu v lokalitě Vysoká a v ulici Pod Kostelem v obci
Psáry, Dolní Jirčany. Předmětem stavby v lokalitě Vysoká je kanalizační stoka (část stoky A),
která je až do napojení na stávající kanalizaci gravitační (zbytek stoky A je tlakový). Dále je
navržena větvená tlaková síť. Kde do hlavní stoky A jsou zaústěny vedlejší tlakové větve.
- Gravitační kanalizace – DN 300, délka 279,2 m
- Tlaková kanalizace – D140-D63, celková délka 3277,7 m.
Součásti systému tlakové kanalizace budou přečerpávací šachty tlakové kanalizace. V ulici Pod
Kostelem bude realizována splašková tlaková kanalizace profilu DN 200 a v délce 230 m.
Rozsah veřejné zakázky (předmětu plnění díla) je podrobně specifikován v projektové
dokumentaci
„……….“,
v projektové dokumentaci „……….“ a ve výkazu výměr
zpracovaných společností PROJEKT IV, s.r.o., Praha 9 - Kbely, Jilemnická 707, PSČ 197 00,
IČ: 256 01 172 (dále jen „projektová dokumentace“).
Provedením zakázky se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností souvisejících
s realizací stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné vč. koordinační a
kompletační činnosti celé dodávky.Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i splnění
požadavku na zajištění publicity projektů dle nařízení EK č. 1828/2006.
Předmět veřejné zakázky bude uchazečem realizován v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a
účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný
právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při
realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).
Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však
nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
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5. DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY:
5.1.

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na
základě písemné žádosti (zaslané e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením) doručené
na adresu pověřené osoby, či e-mailem na e-mailovou adresu verejne.zakazky@allowance.cz.

5.2.

Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se adresuje
výhradně na adresu pověřené osoby, a to v českém jazyce, písemná žádost musí být doručena
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle
dodatečné informace o zadávací dokumentaci nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatelům, kteří o dokumentaci požádali, nebo kterým byla poskytnuta.

5.3.

Dodatečné informace zadavatel současně uveřejní v plném znění na profilu zadavatele.

5.4.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje dodavatelům
ověřit si soulad Výkazu výměr s textovou a výkresovou částí Projektové dokumentace a s
„Návrhem smlouvy o dílo“ a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání
nabídek v souladu s ustanovením §49 zákona.

5.5.

Pokud se v Zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo
dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.

5.6.

V případě, že dodavatelé budou realizovat jednotlivé práce subdodavatelsky, bude po nich
požadováno, aby při realizaci díla spolupracovali pouze a výhradně s těmi subdodavateli, kteří
budou uvedeni v nabídce. Subdodavatelské firmy nelze před zahájením prací a v průběhu
realizace stavby měnit bez písemného souhlasu objednatele.

5.7.

Dodavatel bude v souvislosti s realizací projektu se zadavatelem a dalšími subjekty a osobami
na území České republiky komunikovat v českém jazyce.

6. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
6.1.

Předmět veřejné zakázky bude ukončen a předán objednateli do 365 kalendářních dní ode dne
protokolárního předání a převzetí staveniště dodavateli. Jestliže nebude dodavatel vyzván k
převzetí staveniště a zahájení prací nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy
o dílo, bude oprávněn tuto smlouvu vypovědět za podmínek, které jsou uvedeny v Zadávací
dokumentaci - obchodních podmínkách.

6.2.

Dodavatel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může být vázána na
vydání „Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace“ a uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi
zadavatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo na získání vlastních zdrojů
nahrazujících prostředky dotace, pokud dotace nebude poskytnuta. Zadavatel je oprávněn
smlouvu o dílo uzavřenou s vybraným uchazečem vypovědět, pokud nezíská dotaci
(podporu)nebo vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující, a to za podmínek, které jsou uvedeny
v Zadávací dokumentaci - obchodních podmínkách.

6.3.

Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo, že při protokolární předání staveniště muže dodavateli
zadat písemný pokyn, že konečný termín plnění díla, tj. protokolární předání a převzetí díla,
bude do 30.8. 2015.

6.4.

Zadavatel stanovuje pro jednotné zpracování nabídky budoucímu uchazeči uvažovat s termínem
předání staveniště 1.6. 2014. Tento termín je stanoven pro zpracování časového harmonogramu
do nabídky.

7. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Místem plnění veřejné zakázky je k .ú. Psáry, Dolní Jirčany. Podrobně je místo plnění popsáno
v projektové dokumentaci.
8. FINANCOVÁNÍ
8.1.

Zakázka je financována z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1 – Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 1. 1 Snížení znečištění vod, 1.1.1.
Snížení znečištění komunálních vod a z vlastních zdrojů zadavatele.

8.2.

Dodavatel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Státnímu fondu
životního prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR,
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu
úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené
projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

8.3.

Po celou dobu realizace zakázky bude stavba označena velkoplošným reklamním panelem
(billboardem). Velkoplošný reklamní panel slouží k zajištění informování široké veřejnosti o
realizaci projektu spolufinancovaného z prostředků EU. Podklady pro grafické řešení panelu
zajistí zadavatel, realizaci a umístění panelu zajišťuje na své náklady dodavatel.

9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ
9.1.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zadávací dokumentace vyhotovena v elektronické
podobě. Skládá se z těchto částí:

9.2.

Část 1 ZD: Pokyny pro zpracování nabídky
Část 2 ZD: Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo
Část 3 ZD: Technické podmínky – projektová dokumentace, výkaz výměr

9.3.

O zadávací dokumentaci je možno požádat písemně na kontaktní adrese zástupce zadavatele
nebo emailem na verejne.zakazky@allowance.cz.

9.4.

Zadavatel požaduje za poskytnutí ZD netextové části úhradu za reprodukční náklady ve výši
7 300,- Kč s DPH za tištěnou podobu a reprodukční náklady ve výši 370 Kč s DPH za
elektronickou podobu. Úhradu za zadávací dokumentaci uhradí uchazeč PŘEVODEM NA
ÚČET vedený u Raiffeisen Bank, č.ú.: 1191108333/5500, VS = IČ dodavatele. Zástupce
zadavatele poskytne uchazeči netextovou část zadávací dokumentace po obdržení objednávky a
potvrzení o zaplacení požadovaných nákladů.

9.5.

Zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 1 zákona uveřejní na profilu zadavatele textovou část
zadávací dokumentace, ode dne uveřejnění Oznámení o zakázce, a to alespoň do konce lhůty
pro podání nabídky.
Adresa profilu zadavatele je http://psary.profilzadavatele.cz/.

10. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ
10.1.

Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího místa plnění. Místo budoucího plnění je
veřejně přístupné.

11. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení je prokázání
splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen v souladu s § 50 zákona v nabídce prokázat splnění
níže požadované kvalifikace.
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Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který :
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona,
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona.
12. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §
53 odst. 1 zákona.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. § 53 odst.
3 zákona a to v souladu s § 62 odst. 2 zákona.
13. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) Dle § 54 písm. a) zákona výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku
nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Dodavatel předloží
prostou kopii dokladu.
b) Dle § 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. předložení živnostenských
listů či výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět veřejné zakázky – 1)
provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 2) oprávnění pro výkon
zeměměřičských činností). Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku
rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel předloží
prosté kopie dokladů.
c) Dle § 54 písm. d) zákona dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění
veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Pro realizaci této veřejné
zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením prostých
kopií níže požadovaných dokladů:
-

osvědčení o autorizaci 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 – autorizovaný
inženýr nebo technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství,

-

oprávnění k provádění geodetických prací v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a)
a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.
14. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatelem v
následujícím rozsahu:
dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona:

a)

Dodavatel předloží seznam provedených stavebních prací za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Seznam bude obsahovat : název objednatele,
název zakázky, dobu realizace, cenu díla bez DPH, kontaktní osobu objednatele. Za nejvýznamnější
stavební zakázky jsou považovány stavební práce z oblasti výstavby splaškové kanalizace a vodovodu
dokončených za posledních 5 let. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu v Kč bez DPH, dobu a místo
provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu
plnění veřejné zakázky:
- minimálně 3 stavby zahrnující výstavbu gravitační splaškové kanalizace, vodovodních řadů a
tlakové splaškové kanalizace o celkové minimální délce 3500 m, kdy alespoň u 2 staveb byla
provedena pokládka 2 druhů (kanalizace, vodovod) potrubí do zapaženého výkopu o délce
min. 1500 m a alespoň u 1 akce byly provedeny výkopové práce o objemu min. 100 m3 v
hornině tř. 6 při použití skalní frézy,
-

minimálně 2 stavby zahrnující výstavbu splaškové tlakové kanalizace a vodovodních řadů v
ceně minimálě 10 mil. Kč bez DPH, kdy byly uloženy v souběhu min. 2 druhy plastového
potrubí o délce alespoň 1500 m, přičemž byly provedeny opravy asfaltových povrchů
komunikací min. 1000 m2.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.
Z předložených dokladů musí vyplývat splnění výše uvedených podmínek na stavební práce.
b)

dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením seznamu techniků
formou organigramu, který bude obsahovat min. 2 techniky podílejících se na plnění veřejné
zakázky s uvedením jejich jména, příjmení a funkce, kterou budou v průběhu plnění VZ
vykonávat.
Zadavatel požaduje min. tyto techniky:
- 1 osoba v pozici hlavní stavbyvedoucí
- 1 osoba v pozici stavbyvedoucí

c)

dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona
Dodavatel předloží doklad o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria následovně:
- 1 osoba v pozici „hlavní stavbyvedoucí“, která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru vodohospodářských staveb
b) autorizace 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 – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické
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c) zkušenosti s realizací nejméně tří dokončených stavebních projektů (tlaková
kanalizace nebo vodovod) s investičními náklady alespoň 10 mil. Kč bez DPH v
součtu.
- 1 osoba v pozici „stavbyvedoucí“, která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru pozemních staveb nebo vodohospodářských staveb
b) autorizace 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 – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby nebo
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
c) zkušenosti s realizací nejméně tří dokončených staveb (tlaková kanalizace nebo
vodovod) s investičními náklady alespoň 10 mil. Kč bez DPH v součtu.
15. DALŠÍ POŽADAVKY
15.1.

Ve smyslu ust. § 44 odst. 3 písm. g) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v
nabídce, jako součást návrhu smlouvy:
15.1.1. Orientační časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky v členění min. po
týdnech pro zpracování nabídky. Do časového harmonogramu zahrne uchazeč všechny
stavební a provozní objekty a vyznačí kritická místa výstavby
15.1.2. Orientační finanční harmonogram plnění v členění po měsících

15.2.

Ve smyslu ust. § 44 odst. 3 písm. g) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v
nabídce, jako součást návrhu smlouvy stavební Plán plnění veřejné zakázky, který bude mimo
běžně uváděné skutečnosti zohledňovat níže uvedené oblasti a bude je i řešit.
Plán postupu výstavby
1.1. Lhůta výstavby a přehled rozhodujících termínů
Uchazeč jednoznačně a konkrétně popíše jednotlivé lhůty výstavby a předloží přehled
rozhodujících termínů pro zdárné dokončení díla
1.2. Hlavní osy stavby a směr postupu výstavby
Uchazeč definuje a jednoznačně a konkrétně popíše hlavní osy stavby a směr postupu
výstavby a definuje a jednoznačně popíše technologické postupy
1.3. Plán nasazení pracovních sil
Uchazeč definuje a jednoznačně popíše nasazení pracovních sil, a zaměří se kritická
období roku

15.3.

Uchazeč, který bude vyzván k podpisu smlouvy, předloží při podpisu smlouvy pojištění CAR
(stavebně montážní pojištění) na stavbu Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulici
Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem, s
limitem pojištění min. ve výši nabídkové ceny bez DPH, a to včetně následujících Doplňkových
pojistných podmínek CAR:


002 Křížová zákonná odpovědnost – Cross Liability, sublimit pojištění: 10 mil. Kč



003 Záruční krytí (Maintenance Visits) , sublimit pojištění: 5 mil. Kč



005 Harmonogram, sublimit pojištění: 5 mil. Kč



100 Pojistné plnění za zkušební provoz strojů a zařízení, , sublimit pojištění: 2 mil. Kč



108 Zvláštní podmínky pro zařízení a vybavení staveniště, stavební stroje, nářadí a nástroje
a přístroje, sublimit pojištění: 2 mil. Kč
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15.4.



109 Zvláštní podmínky pro skladování stavebního materiálu, sublimit pojištění: 2 mil. Kč



110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a
záplav, sublimit pojištění: 5 mil. Kč



117 Zvláštní podmínky při pokládání vodovodů a kanalizace, sublimit pojištění: 5 mil. Kč

Záruka za řádné provedení díla

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné provedení díla ve výši 2 000 000,- Kč ve formě bankovní
garance dle ust. § 313 Obchodního zákoníku. Tuto záruku předloží uchazeč, s nímž bude uzavírána
smlouva o dílo, a to před podpisem smlouvy o dílo zadavatelem. Záruka bude nevypověditelná. Záruční
listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované
částky, na první požádání objednatele a bez námitek.
Bankovní záruka bude platná do doby provedení díla, nejméně však do 31.12. 2015. V případě, že z
jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude dodavatel povinen dle smlouvy o dílo
předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou
záruku bude dodavatel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.
Podrobnosti stanoví zadavatel v Části 2 Zadávací dokumentace. Bankovní záruka bude uvolněna v
souladu se smlouvou o dílo.
Originál záruční listiny je uchazeč, který bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy, povinen
zadavateli předložit spolu s podepsaným návrhem smlouvy, k němuž bude připojena kopie této
záruční listiny jako Příloha, tvořící nedílnou součást smlouvy.
15.5.

Záruka za jakost

Zadavatel dále požaduje poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností dodavatele z titulu jím poskytnuté
záruky za jakost ve výši 1 000 000,- Kč, a to ve formě bankovní garance dle ust. § 313 Obchodního
zákoníku. Bankovní záruku předloží uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, a to při předání díla.
Předložení této záruky je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. Podrobnosti stanoví zadavatel v
Části 2 Zadávací dokumentace. Bankovní záruka bude zajišťovat splnění všech povinností dodavatele z
titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i
povinností smluvních. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z
titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude dodavatel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou
bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude
Dodavatel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za
jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.
Bankovní záruka bude platná do konce záruční doby stanovené ve smlouvě o dílo. Podrobnosti stanoví
zadavatel v Části 2 Zadávací dokumentace. Bankovní záruka bude uvolněna v souladu se smlouvou o
dílo.

16. VARIANTY
16.1.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

17.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA

17.1.

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případě změny
daňových předpisů. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení
uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy a pojištění pro transport,
poplatků, vedlejších nákladů, kursových vlivů, obecného vývoje cen, apod.

17.2.

Měnou zadávacího řízení je CZK.
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Celková nabídková cena bude uvedena v členění specifikovaném v Část 2 ZD: Obchodní
podmínky - Návrh smlouvy o dílo . Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky
rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
17.3.

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže uvede nabídkovou cenu
dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen při vyplňování
(oceňování) výkazu výměr dodržet úplnost a obsahovou náplň. Není přípustné jakkoli měnit
strukturu a členění na jednotlivé části, doplňovat či odebírat položky. Za splnění tohoto
požadavku se považuje předání výkazu vyplněného výkazu výměr 1x v tištěné verzi a 1x v
elektronické podobě, formát xls. na CD/DVD.

18. SUBDODAVATELÉ
18.1. V souladu s ustanovením § 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 současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto
podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu
s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením
druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Uchazeč doloží
ke každému subdodavateli smlouvu o smlouvě budoucí, a prohlášení, že se bude podílet na
plnění veřejné zakázky.
18.2. Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné Prohlášení každého subdodavatele o budoucí
spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele.
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. Lze
prokázat i Smlouvou s budoucím subdodavatelem.
18.3. Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje právo, že určitá věcně vymezená část,
definovaná níže, plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem.
Zadavatel stanovuje, že níže uvedené práce nesmí být plněny pomocí subdodavatele:
Veškeré stavební práce na provádění kanalizace a vodovodu, vyjma prací spojených s pokládkou
finálního povrchu a vyjma geodetických prací.
18.4. Nedodržení nebo nedoložení přípustného objemu subdodávek (nesplnění požadované podmínky)
bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
18.5. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této skutečnosti.
Nedoložení tohoto prohlášení může mít za následek vyloučení uchazeče z řízení o veřejnou
zakázku nebo dodatečný dotaz na uchazeče.
19.

JISTOTA - ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ UCHAZEČE VYPLÝVAJÍCÍCH
ZÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

19.1.

Uchazeč poskytne k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu
dle ust. § 67 zákona ve výši 400 000,- Kč.

19.2.

Uchazeč poskytne jistotu ve formě peněžní jistoty nebo ve formě bankovní záruky nebo ve
formě pojištění záruky

19.3.

Pokud bude jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč
povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 zákona.
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19.4.

Zadavatel uchová kopii záruční listiny, která bude součástí pevně svázaného obsahu nabídky.
Originál záruční listiny, který bude vložen do nabídky způsobem umožňujícím jeho vyjmutí,
vrátí zadavatel uchazeči ve lhůtě dle § 67 odst. 2 zákona.Bankovní záruka musí splňovat
náležitosti dle ust. § 313 a násl. Obchodního zákoníku a bude doložena písemným prohlášením
banky v záruční listině, že uspokojí zadavatele zaplacením částky požadované jako jistota
v zadávacím řízení, a to na první požádání zadavatele a bez námitek. Uchazeč musí zajistit
platnost této záruky po celou dobu zadávací lhůty.

19.5.

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.

19.6.

Peněžní jistotu poskytne uchazeč na účet zadavatele číslo 23734349/0800 vedený u České
spořitelny, a.s. – do nabídky v takovém případě připojí prohlášení podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v tomto znění:

VZOR PROHLÁŠENÍ O PLATEBNÍCH SYMBOLECH PRO VRÁCENÍ PENĚŽNÍ JISTOTY
Název veřejné zakázky: Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulici Pod Kostelem a
kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem
Identifikační údaje uchazeče:

obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení

Sídlo/místo podnikání
IČ/datum narození
Platební symboly: číslo účtu
Název banky:
Kód banky:
Adresa pobočky:
Variabilní symbol:
Specifický symbol (zde uchazeč uvede číslo veřejné zakázky dle Oznámení o zakázce ):

19.7.

Závazek poskytnout peněžní jistotu je včas a řádně splněn výlučně připsáním částky ve výši
požadované jistoty na účet zadavatele nejpozději do doby otevírání obálek. V opačném případě
bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel není povinen činit žádné kroky
směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka
nebude na účet zadavatele včas připsána.

20. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY
20.1.

Součástí nabídky musí rovněž být:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele;
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam vlastníků akcií,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek;
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c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Skutečnost pod písm. a) – c) prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení podepsaného
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
21. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY
21.1.

Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí respektovat veškeré zadávací podmínky a být
v souladu s předpisy platnými v ČR, zejména v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku.
Smlouva musí být vypracována podle vzorového znění obsaženého v Části 2 zadávací
dokumentace. Ustanovení vzorového znění smlouvy nesmí uchazeč v návrhu smlouvy měnit,
doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak.
V případě, že uchazeč vypracuje smlouvu v rozporu se zákonem nebo s uvedenými zadávacími
podmínkami bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro
nesplnění zadávacích podmínek.

22. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
22.1.

Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále.
Uchazeč předloží jím vyplněný výkaz výměr rovněž v elektronické podobě ve formátu XLS
nebo XLSX na CD, který bude připojen k originálu nabídky. V nabídce nesmí být přepisy a
opravy.

22.2.

Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými
listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným,
nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při
listování bezproblémově obracet. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu
vzestupně a řádně očíslovány.

22.3.

Lhůta a místo podání nabídek
Místo podání nabídek je na adrese zadavatele Obec Psáry, Pražská 137, 242 44 Psáry.
Nabídky budou přijímány do doby lhůty pro podání nabídek na podatelně zadavatele. Podatelna
je otevřena :
pondělí

8.00 – 12.00

úterý

8.00 - 12.00

středa

8.00 - 12.00

čtvrtek
pátek

8.00 - 12.00

13.00 – 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 18.00
13.00 - 16.00

8.00 - 12.00

Lhůta pro podání nabídek končí dne uvedeném v Oznámení o zakázce
23.

NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY

23.1.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

23.2.

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy
hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
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24.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

24.1.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako kdyby nebyla
podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze
jednu nabídku, obálka se neotevírá, o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí
uchazeče.

24.2.

Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání
obálek s nabídkami se uskuteční dne uvedeném v Oznámení o zakázce.

24.3.

V souladu s § 71 odst. 8 zákona se otevírání obálek bude konat bez přítomnosti uchazečů.

25. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ
25.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude v souladu s § 78 odst.1 b)
zákona nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnocení nabídek bude probíhat ve dvou kolech:
1. kolo – předběžné hodnocení
2. kolo – elektronická aukce
25.2. PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ – 1. kolo
V rámci předběžného hodnocení hodnotící komise posoudí a předběžně vyhodnotí jednotlivé
nabídky dle nabídkových cen uvedených v nabídkách.
25.3. ELEKTRONICKÁ AUKCE – 2. kolo


V souladu s § 96 zákona zadavatel sděluje, že v rámci zadávacího řízení proběhne
elektronická aukce. Elektronická aukce bude využita jako prostředek pro hodnocení
nabídek v souladu s § 97 zákona.



Elektronická aukce – § 96 odst. 4 zákona
 Před zahájením elektronické aukce zadavatel provede posouzení a hodnocení nabídek
podle § 80 zákona (dále jen „předběžné hodnocení“); v rámci předběžného hodnocení
bude každému z uchazečů přidělen individuální kód („A“, „B“, „C“ atd.). Po
předběžném hodnocení nabídek zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci
předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali do elektronické aukce nové aukční
hodnoty týkající se základního hodnotícího kritéria.
 Elektronická výzva k účasti v on-line veřejné zakázce (dále jen „el. výzva“) bude zaslána
uchazečům elektronickými prostředky na kontakty uvedené v krycím listu nabídky
jednotlivých uchazečů. El. výzva bude mimo jiné obsahovat veškeré informace nezbytné
pro individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým pro provedení
elektronické aukce, datum a čas zahájení elektronické aukce.



Obecné informace k elektronické aukci
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 V období od okamžiku rozeslání el. výzvy k podání nových aukčních hodnot do doby
zahájení aukčního kola e-aukce umožní zadavatel po přihlášení uchazeče přístup do
aukční síně. Uchazeč musí v průběhu zadávacího kola - před zahájením soutěžního –
aukčního kola zadat - přenést do aukční síně svou cenovou nabídku z podané písemné
nabídky, která bude výchozím stavem uchazeče v elektronické aukci; nabídková cena
musí být shodná nebo případně lepší ve srovnání s písemně podanou nabídkou.
 § 96 odst. 4 písm. c) zákona - informace, které budou uchazečům poskytnuty: v průběhu
elektronické aukce respektive soutěžního kola: uchazeči uvidí mimo své nabídky ještě
aktuálně nejlepší celkovou nabídkovou cenu a své aktuální pořadí.
 Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat dne uvedeného v elektronické výzvě a bude trvat
120 minut s tím, že pokud v posledních dvou minutách soutěžního kola provede
soutěžící uchazeč jakoukoliv změnu v nabídce, bude soutěžní kolo prodlouženo vždy o
2 minuty.
 Nabídkové ceny jednotlivých položek mohou uchazeči měnit s ohledem na stanovený
minimální a maximální krok uvedený níže v souladu s § 96 odst. 4 písm. e) zákona
 Minimální krok snížení cenové nabídky - jednotkovou cenu je možno snižovat
minimálně o 0,5 %; (Minimální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k ceně
účastníka.)
 Maximální krok snížení cenové nabídky - jednotkovou cenu je možno snižovat
maximálně o 40,00 %; (Maximální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k
minimální ceně.)
 Změna cenové nabídky směrem k horšímu nebude systémem akceptována.
 § 96 odst. 4 písm. f) zákona: v průběhu e-aukce spolu zadavatel a uchazeči komunikují
výlučně prostředky elektronické komunikace (chat)
 Zadavatel si vyhrazuje právo opakovat soutěžní kolo v případě vzniku objektivních
technických potíží na straně zadavatele nebo případně na straně poskytovatele softwaru


Technické nároky e-aukčního softwaru
Údaje týkající se počítače, ze kterého se bude uchazeč vzdáleným přístupem přes veřejnou
datovou síť internet (dále jen „internet“) přihlašovat do e-aukce:
 počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v elektronické aukci je
nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:
Microsoft Internet Explorer verze 7.0 a vyšší
MozillaFirefox2.0 a vyšší


Funkční nastavení internetového prohlížeče – DŮLEŽITÉ!!!!:
 pro správné fungování aukčního softwaru je nutné mít v internetovém prohlížeči správně
nastavenou funkci pro soubory cookie..
 počítač musí mít nainstalovaný Java Software (jre = Java Runtime Enviroment). Tento
software je nutný pro korektní chod e-aukčního softwaru, při podepisování dat platným
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Java
Software je možné stáhnout z adresy http://www.java.com. Tento software je zdarma.
 dále je nutné mít nainstalovaný Adobe FlashPlayer.
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Ve Psárech, dne …….. 2013

…………………………….
Milan Vácha
starosta obce Psáry
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PŘÍLOHA Č. 1ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
KRYCÍ LIST NABÍDKY
VZOR
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo/místo podnikání:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Členové statutárního orgánu:

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby (doložit originál či úředně
ověřenou kopii dokladu o takovém
oprávnění):
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon/fax:
E-mail:
V ……..... dne ………......2013

…………………………………………..
Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

