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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO/DIČ:
Kontaktní osoba:
E‐mail:
Telefon
Korespondenční adresa k zakázce:
1.2

Obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
002 34 508/CZ00234508
Soňa Černá, starostka
starostka@kamennezehrovice.cz
+420 724 181 803
Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací
v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Jedná se o místní
komunikace v ulicích Ve Fabrice, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna a K Cihelně.
2. Přesné vymezení je uvedeno v příloze č. 4 – Projektová dokumentace a příloze č. 2 – Výkaz výměr.
Obě přílohy vypracovala společnost PFProjekt s.r.o., IČO: 070 71 353. Součástí této projektové
dokumentace je i dokumentace pro veřejné osvětlení a sadové úpravy. Není to však součástí
předmětu plnění této zakázky. Tyto části jsou pouze informativní.
3. Zakázka není dělena na části. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
4. Kód CPV zakázky:

50230000‐6 | Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby

5. Předmět zakázky je rovněž charakterizován a vymezen obecně závaznými právními předpisy České
republiky.
6. Veškeré konkrétní výrobky a značky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách jsou pouze
orientační a slouží k ilustraci požadovaných parametrů a vlastností a jakosti výrobků. Zadavatel bude
akceptovat alternativní výrobky s adekvátními technickými vlastnostmi.
7. Tato zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).
1.3

MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místa plnění jsou ulice: Ve Fabrice, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna a K Cihelně. Podrobná
specifikace je uvedena v příloze č. 4 – Projektové dokumentaci.
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PŘEDPOKLÁDÁNA HODNOTA ZAKÁZKY

1. Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 13 580 277,80 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“).
2. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena v souladu s § 21 Zákona.
1.5

ZDROJ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Tato zakázka je realizována z vlastních finančních zdrojů zadavatele.
1.6

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podrobné vymezení smluvních (tj. obchodních a platebních) podmínek na dodání požadovaného
předmětu zakázky je uvedeno v Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3), který je závazný a neměnný,
vyjma doplnění hodnocených parametrů, kontaktních a jiných údajů, které Návrh smlouvy o dílo
včetně jeho příloh vyžaduje.
2. Podle § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
Dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
1.7

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

1. Variantní řešení nejsou přípustná. Jestliže Uchazeč předloží více variant nabídky, veškeré Uchazečovy
nabídky budou vyloučeny.
1.8

DOBA PLNĚNÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum odeslání výzvy Zadavatele k zahájení provádění Díla je 15. 5. 2022. Nejzazší
datum pro odeslání výzvy k zahájení provádění Díla je 15. 6. 2022.
2. Doba plnění v týdnech je hodnotícím kritériem této veřejné zakázky. Maximální doba plnění je
stanovena na 25 týdnů. Doba plnění (také Doba realizace) v týdnech určuje časový úsek od písemného
vyzvání Zadavatelem k zahájení provádění díla do předání hotového díla Zhotovitelem bez vad a
nedodělků.
3. Místa plnění jsou veřejné přístupné, tudíž prohlídky místa plnění nejsou relevantní.
1.9

PLATNOST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel zruší anebo může zrušit výběrové řízení v případě, že budou splněny podmínky § 127
Zákona.
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POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Zadávací podmínky jsou ode dne uveřejnění zadávací dokumentace zveřejněny prostřednictvím
certifikovaného Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) na odkazu:
https://nen.nipez.cz/profil/kamzeh, konkrétně pod zakázkou „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ 2022“, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek v souladu s § 96 odst. 1 zákona.
1.11

VYJASNĚNÍ A DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. Uchazeč je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to písemně
prostřednictvím NEN (https://nen.nipez.cz/profil/kamzeh), prostřednictvím datové schránky nebo
elektronické pošty. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel poskytne v souladu s § 98 zákona.
2. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to
alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle § 98 Zákona (tedy 8 pracovních dnů před
skončením lhůty pro podání nabídek). Pokud Zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena
včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.
3. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel odešle prostřednictvím elektronického nástroje NEN
(https://nen.nipez.cz/profil/kamzeh) v souladu s § 98 Zákona nejméně 4 pracovní dny před skončením
lhůty pro podání nabídek.
4. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi Uchazeči nemůže být vysvětlení zadávací
dokumentace poskytováno telefonicky.
5. Zadavatel může rovněž poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.
1.12

ZÁSADY SOCIÁLNĚ ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

1. Zadavatel dodržuje zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání
a inovací ve smyslu Zákona. Zadavatel ve své činnosti zohledňuje sociální a enviromentální aspekty
svých jednotlivých rozhodnutí, především ve formě zlepšování životního prostředí v obci, veřejných
služeb a podmínek pro občany a podnikající subjekty v obci.
2. Při dodržení principu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti a při dodržení zásady přiměřenosti,
rovného přístupu a zákazu diskriminace byla zohledněna implementace principů odpovědného
přístupu v zadávacích podmínkách prostřednictvím požadavku na kvalifikovaného a spolehlivého
dodavatele, na rychlost provedených prací a na cenu zakázky, přičemž poslední 2 zmiňované faktory
jsou zároveň hodnoceným kritériem. Cílem zakázky je nalézt spolehlivého dodavatele, který dílo
provede odborně a kvalitně s dlouhou životností a zároveň bude narušen provoz na dotčených
komunikacích po minimální možnou dobu.
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2 POŽADAVKY NA UCHAZEČE
2.1

OBECNÁ PRAVIDLA PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

1. Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídky Uchazeče v zadávacím řízení. Při prokazování
kvalifikace je Uchazeč povinen se řídit následujícími pravidly.
2. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je Uchazeč, který:





splní základní způsobilost podle § 74 Zákona;
splní profesní způsobilost podle § 77 Zákona;
splní kritéria ekonomické kvalifikace podle § 78 Zákona;
splní kritéria technické kvalifikace podle § 79 Zákona.

3. Doklady o kvalifikaci předkládají uchazeči v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášení nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 Zákona.
2.2

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

1. Základní způsobilost (§ 74 Zákona) nesplňuje Uchazeč, který:







byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla Uchazeče; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
Uchazeče.

2. Je‐li Uchazečem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je‐li členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba,
musí podmínku podle písm. a) splňovat:




tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Uchazeče.
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3. Uchazeč prokazuje způsobilost vložením čestného prohlášení (dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace) do nabídky nebo doložením dokladů v prostých kopiích.
4. Vybraný dodavatel pak předloží originál či ověřené kopie níže uvedených dokladů. Tyto doklady
nesmějí být starší než 3 měsíce, počítáno ode dne zahájení zadávacího řízení.







2.3

výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

1. Profesní způsobilost (§ 77 Zákona) prokáže Uchazeč předložením kopie:


výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.

2. Vybraný Dodavatel musí doložit originály dokumentů podle kapitoly 2.3 této zadávací dokumentace,
které nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno ode dne zahájení zadávacího řízení.
2.4

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

1. Ekonomickou kvalifikaci splní Uchazeč, jehož obrat za 3 bezprostředně předcházející uzavřená účetní
období vždy (v každém účetním období) přesáhl předpokládanou hodnotu této zakázky.
2. Uchazeč prokáže splnění kritérií ekonomické kvalifikace v souladu s §§ 78 Zákona předložením kopie
těchto dokladů:


Výkaz zisků a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Vybraný dodavatel pak musí předložit originál či ověřenou kopii.
2.5

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

1. Uchazeč prokáže splnění kritérií technické kvalifikace v souladu s § 79 Zákona předložením kopie
těchto dokladů:
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Seznam významných dodávek poskytnutých Uchazečem obsahující nejméně 3 relevantní zakázky,
jež jsou definovány níže.
Minimální výše obratu každé zakázky:
Předmětná relevantnost zakázky:
Časová relevantnost zakázky:

1/3 předpokládané hodnoty této zakázky
rekonstrukce nebo výstavba komunikací
Dodávky poskytnuté za posledních 5 letech před
zahájením tohoto zadávacího řízení.
2. Vybraný dodavatel pak musí předložit originál či ověřenou kopii seznamu.
2.6

DALŠÍ MOŽNOSTI PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

1. Za účelem prokázání kvalifikace Uchazeč přednostně předloží doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e‐Certis).
2. Uchazeč může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky. V případě že Uchazeč již předložil Zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v
jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, není povinen předkládat je opětovně. Tuto
skutečnost Uchazeč sdělí Zadavateli.
3. Uchazeč může prokázat základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují
splnění kritérií profesní způsobilosti, předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále
jen SKD).
4. Certifikátem schválených systémů certifikovaných dodavatelů (dále jen „SCD“) může Uchazeč
prokázat kvalifikační předpoklady pouze v rozsahu uvedeném v certifikátu SCD.
5. Stejně jako výpisem z SKD nebo certifikátem SCD může Uchazeč prokázat kvalifikaci osvědčením, které
pochází z jiného členského státu, v němž má Uchazeč sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
2.7

PODDODAVATELÉ

1. Uchazeč může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob dle § 83
zákona.
2. Uchazeč je v takovém případě dle § 83 odst. 1 zákona povinen Zadavateli předložit:
a. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

Stránka 8 z 15

Obec Kamenné
Žehrovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

d. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Uchazeče.
3. V souladu s § 83 odst. 2 zákona se má za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona je splněn,
pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za
plnění veřejné zakázky společně s Uchazečem. Prokazuje‐li však Uchazeč prostřednictvím jiné osoby
kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové
osobě, musí dokument podle § 83 odstavce 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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3 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
3.1

OBSAH NABÍDKY

1. Nabídka předložená Uchazečem musí obsahovat:
a. prokazuje‐li Uchazeč kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, doloží Uchazeč seznam
poddodavatelů, jichž prostřednictvím Uchazeč prokazuje kvalifikaci. Rovněž doloží smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zakázky Uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Uchazeč oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu dle § 83 Zákona. Smlouva může
být nahrazena čestným prohlášením poddodavatele, z nějž vyplývá závazek poddodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s
nimiž bude Uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu
dle §83 Zákona.
b. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci tj.:
i.
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74, (závazný vzor součástí zadávací
dokumentace – viz příloha č. 1) nebo případně jednotlivé požadované dokumenty v
prostých kopiích. Vybraný Dodavatel bude předkládat originál či ověřené kopie
jednotlivých požadovaných dokladů vždy;
ii.
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle bodu 2.3 této zadávací dokumentace;
iii.
Doklady prokazující splnění ekonomické kvalifikace dle bodu 2.4 této zadávací
dokumentace;
iv.
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle bodu 2.5 této zadávací dokumentace.
c. Návrh smlouvy o dílo podle přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace, který je řádně podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za Uchazeče;
d. Naceněný výkaz výměr, jehož závazný vzor je přílohou č. 2, uchazeč musí nacenit všechny položky;
e. ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění zakázky, které jsou Zadávací dokumentací,
projektovou dokumentaci nebo Zákonem požadovány.
3.2

MĚNA A CENY UVÁDĚNÉ V NABÍDCE

1. Uchazečem navrhovaná smluvní cena bude vyjádřena v českých korunách.
2. Zadavatel není plátce DPH. Je‐li Uchazeč plátcem DPH, nabídkovou cenu uvede zároveň bez DPH i
včetně DPH. Není‐li Uchazeč plátcem DPH, uvede nabídkovou cenu celkem. Na skutečnost, že není
plátcem DPH, upozorní.
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JAZYK NABÍDKY

1. Celá nabídka, doklady a dokumenty v ní předložené musí být vyhotovené v českém nebo slovenském
jazyce.
3.4

LHŮTA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK

1. Nejzazší termín pro podaní nabídky 17. 3. 2022 do 10 hodin.
2. K nabídkám podaným po tomto termínu Zadavatel nepřihlíží.
3. Uchazeč může podat jenom jednu nabídku na každou jednotlivou část zakázky.
4. Komunikace mezi Zadavatelem a Uchazečem bude probíhat za použití elektronického nástroje dle
§ 213 zákona.
5. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný Uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud Uchazeč podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Uchazeči, nebo je poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný Uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny
nabídky s takovým Uchazečem vyřadí podle § 107 Zákona.
6. Pokud nebude nabídka obsahovat některou ze součástí podle bodu 3.1, jakož i další náležitosti dle
této Zadávací dokumentace, výzvy či Zákona, bude Uchazeč vyzván k doplnění.
3.5

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

1. Nabídku je Uchazeč povinen podat písemně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
NEN k veřejné zakázce s názvem „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2022“
((https://nen.nipez.cz/profil/kamzeh) (dále jen „elektronický nástroj“). Pro komunikaci se
Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje je Uchazeč povinen zaregistrovat se na adrese
elektronického nástroje: https://nen.nipez.cz/. Pro elektronické podání nabídky musí být Uchazeč
držitelem kvalifikovaného certifikátu.
2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
3. Doklady a dokumenty požadované v Zadávací dokumentaci je nutné předložit v podobě, v jaké to
vyžaduje tato Zadávací dokumentace a Zákon.
4. Všechny náklady spojené s vyhotovením nabídky, jakož i další náklady spojené s účastí ve výběrovém
řízení, nese Uchazeč.
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5. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis Uchazeče, musí být podepsány statutárním
orgánem Uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v
nabídce. Po vybraném Dodavateli bude vyžadován originál nebo ověřená kopie této plné moci.
6. Zadavatel rozhodl, že podaná nabídka bude chráněna šifrováním jejího obsahu. K šifrování nabídky
Uchazeč použije Zadavatelem poskytnutý „šifrovací klíč“ (veřejný klíč), který je uložen v rámci detailu
veřejné zakázky v NEN s názvem: sona_cerna.cer. Nabídku Uchazeče, která bude šifrována špatným
klíčem (certifikátem), bude Zadavatel považovat, dle § 28 odst. 2 zákona, za nepodanou a v průběhu
zadávacího řízení k ní nebude přihlížet. Uchazeč je povinen elektronicky podanou nabídku chránit před
neoprávněným čtením formou šifrování jejího obsahu.
7. Ve výkazu výměr (Příloha č. 2) je Uchazeč povinen nacenit všechny položky v rámci veřejné zakázky.
3.6

DOPLNĚNÍ, ZMĚNA A ODVOLÁNÍ NABÍDKY

1. Uchazeč může předloženou nabídku dodatečně doplnit, změnit nebo odvolat, a to do uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
3.7

VÁZANOST NABÍDKY – ZADÁVACÍ LHŮTA

1. Uchazeč je svou nabídkou vázán 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro
podání nabídek.
3.8

JISTOTA

1. Zadavatel požaduje, aby Uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím
řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena na 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých).
2. Jistotu poskytne Uchazeč formou složení peněžní částky na účet Zadavatele číslo: 3321141/0100,
vedený u Komerční banky, a.s. Jako variabilní symbol Uchazeč uvede své IČO. Jistota musí být připsána
na účet Zadavatele nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.
3. Jistotu může Uchazeč poskytnout alternativně i formou bankovní záruky ve prospěch Zadavatele nebo
pojištění záruky ve prospěch Zadavatele. V tomto případě požaduje Zadavatel originál záruční
listiny/písemného prohlášení pojistitele. Jistota bude vrácena Uchazečům v souladu s příslušnými
ustanoveními § 41 Zákona.
4. V případě, že jistota nebude připsána na účet Zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek, případně bude
předložená ověřené kopie či prosté kopie bankovní garance / pojistného certifikátu, bude nabídka
vyřazena a nebude zařazena do hodnocení.
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4 HODNOCENÍ NABÍDEK A DALŠÍ POSTUP
4.1

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

1. Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky pomocí dále uvedených
hodnotících kritérií. Váha jednotlivých hodnotících kritérií je vyjádřena procentuálně v níže uvedené
tabulce.
Kritérium pro hodnocení

Váha kritéria

Celková nabídková cena bez DPH

80 %

Doba plnění v týdnech

20 %

2. Pro hodnocení jednotlivých dílčích kritérií používá hodnotící komise bodovací stupnici 0 až 100 bodů.
Bodové hodnocení bude u jednotlivých dílčích kritérií přiřazeno následovně:



u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena, doba plnění)
počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky/ hodnota hodnocené nabídky);
u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
počet bodů kritéria = 100 x (hodnota hodnocené nabídky/ hodnota nejvhodnější nabídky).

3. Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou následně vynásobena vahou daného kritéria:
(počet bodů kritéria) X (váha kritéria v %)
4. Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny. Nejúspěšnější je nabídka, která dosáhla
nejvyšší hodnoty.
5. V případě, že více nabídek dosáhne stejného počtu bodů, pořadí nabídek se stejným počtem určí
pořadí výše nabídkové ceny, nabídka s nižší nabídkovou cenou se umístí před nabídku s vyšší
nabídkovou cenou. Ostatní pořadí se řídí celkovým dosaženým počtu bodů.
6. Před odesláním oznámení o výběru Dodavatele bude provedeno posouzení mimořádně nízké
nabídkové ceny podle § 113 Zákona.
7. Pravidla pro hodnocení nabídek jsou shodné pro všechny části této zakázky.
4.1.1

Způsob určení nabídkové ceny

1. V nabídce uvede Uchazeč cenu vyplněním výkazu výměr dle vzoru v příloze č. 2, kde uvede celkovou
nabídkovou cenu bez DPH, kterou Uchazeč doplní do Návrhu smlouvy o dílo dle přílohy č. 3. Uchazeč
není oprávněn do cenové nabídky zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není
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oprávněn přidávat nebo odebírat některou položku. Všechny položky cenové nabídky musí být
oceněny.
2. Zadavatel je plátce DPH.
3. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady Uchazeče nutné k realizaci předmětu plnění.
4. Je‐li Uchazeč plátcem DPH, navrhovanou smluvní cenu uvede zároveň bez DPH i včetně DPH.
5. Není‐li Uchazeč plátcem DPH, uvede navrhovanou smluvní cenu celkem. Na skutečnost, že není
plátcem DPH, upozorní.
4.1.2

Způsob určení doby plnění

1. Doba plnění (také Doba realizace) v týdnech určuje časový úsek od písemného vyzvání Zadavatelem k
zahájení provádění díla do předání hotového díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků.
2. Maximální délka doby plnění je stanovena na 25 týdnů. V případě, že uchazeč nabídne delší dobu
plnění než 25 týdnů, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.
3. Minimální délka doby plnění není stanovena. V případě, že uchazeč nabídne kratší dobu plnění než 10
týdnů, bude jeho nabídka hodnocena jako nabídka s délkou plnění 10 týdnů.
4. Minimální délka plnění vyplývá z odborného odhadu nejkratších technologických časů nutných pro
realizaci zakázky v požadované kvalitě.
4.2

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

1. Otevírání nabídek se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.
2. Otevření nabídek proběhne prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
3. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli, otevírání
nabídek tedy bude v souladu s § 109 a § 110 Zákona neveřejné. Zadavatel bude kontrolovat 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.
4.3

HODNOCENÍ NABÍDEK

1. Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 zákona uvádí, že provede posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení až po hodnocení nabídek. U vybraného Dodavatele bude provedeno posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
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2. Nabídky Uchazečů budou hodnoceny jen podle kritérií a způsobem uvedeným v kapitole 4.1 Hodnotící
kritéria.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si před výběrem nejvhodnější nabídky údaje uvedené Uchazečem
v nabídce.
4. Zadavatel uveřejní Oznámení o výběru dodavatele na svém profilu Zadavatele a v souladu s § 123
Zákona odešle Oznámení o výběru dodavatele všem uchazečům zadávacího řízení.
4.4

VYSVĚTLOVÁNÍ NABÍDEK

1. Zadavatel může v případě nejasnosti požádat Uchazeče o písemné vysvětlení nabídky anebo doplnění
dokladů. Pokud Uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti, komise nabídku vyřadí podle § 48 Zákona. Zadavatel může na žádost Uchazeče tuto lhůtu
prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
2. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
hodnotící komise si vyžádá od Uchazeče písemné zdůvodnění. Zdůvodnění musí být Uchazečem
doručeno ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Uchazeči. Hodnotící komise může na
žádost Uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
3. Neodůvodnil‐li Uchazeč objektivními příčinami písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve
stanovené lhůtě, nabídka bude vyřazena.

5 PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Vzor Čestného prohlášení
Příloha č. 2 – Výkaz výměr
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace
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