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26AR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJŮ 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SfizAvou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 67 

DNE: 22. 05. 2017 JEDNACí číSLO: 1083/2017/0RÚP 

NÁZEV: 

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce ulic Kavánova, 
Mánesova, VO Novoměstská", Žďár nad Sázavou 

ANOTACE: 
Rada města vyhlašuje výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce ulic Kavánova, 
Mánesova, VO ", Žďár nad Sázavou 

NÁVRH USNESENí: 
Rada města po projednání schvaluje: 
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby ""Rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO 
Novoměstská", Žďár nad Sázavou včetně, členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, 
hodnocení nabídek, textové části ZD, OP 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěU: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního Odbor stavební: 
plánování: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OZU: 

Odbor životního prostředí: Usek tajemníka a správu MěU: Oddělení informatiky: 

Odd. lin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízeni: 

Městská policie: Regionálnl muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Petr Fuksa Předkládá: odbor rozvoje a ÚP 



Název materiálu: Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce ulic 
Kavánova, Mánesova, va Novoměstská, Žďár nad Sázavou 

Počet stran: 
Počet příloh: 
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Veřejná zakázka na dodavatele stavby "Rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO 
Novoměstská", Žďár nad Sázavou 

Geneze případu 
• Vypracování projektové dokumentace v období 06/2016 - 02/2017 firmou Ing. Leoš 

Pohanka, Nové Veselí a firmou Alexandra Večeřová, Žďár nad Sázavou 

Návrh řešení/varianty: 
1. RM schvaluje dle předloženého materiálu 
2. RM neschvaluje dle předloženého materiálu 

Varíanty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 
"Rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO Novoměstská", Žďár nad Sázavou včetně, členů, 
náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP 

• Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 
"Rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO Novoměstská", Žďár nad Sázavou včetně, členů, 
náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP 

Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a ÚP doporučuje materiál č.j. 1083/2017/0RÚP schválit 

Stanoviska odborů 



Zadávací dokumentace stavby 

A. Základní údaje pro zadání veřejné zakázky 

1. Název veřejné zakázky: 

v 

Rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO Novoměstská , Zd'ár 
nad Sázavou 

2. Druh zadávacího řízení: zákon č.134/20 16Sb. , otevřené řízení s el. aukci 

3. Charakteristika veřejné zakázky 

• Místo plnění: Žd'ár nad Sázavou 
• Předpokládaná doba plnění zakázky: 08/2017- 31.12.2017 
• Klasifikace veřejné zakázky: stavební práce 

B. Údaje o zadávací dokumentaci 
• Zadávací dokumentace, obchodní podmínky 

C. Obeslaní uchazeči: 

Uchazeči se múžou hlásit na profilu zadavatele -neomezený počet dodavatelú 

F. Komise pro otevírání obálek 
Petr Fuksa - odbor rozvoje a ÚP 
Ing. Josef Pohanka - projektant 
Ing. Miloslav Dvořák- odbor KS 

E. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

Členové 
p. Petr Fuksa - odbor rozvoje a ÚP 
Ing. Josef Pohanka - projektant 
Ing. Miloslav Dvořák- odbor KS 
Ing. Radek Zlesák - RM 
MUDr. Radek Čemý - RM 

Náhradníci 
Ing. Irena Škodová - vedoucí ORÚP 
pí. Alexandra Večeřová - projektant 
p. Jiří Kasper- odbor KS 
Mgr. Ludmila Řezníčková - RM 
Ing. Josef Klement - místostarosta 



, , 
ZADAVACIDOKUMENTACE 

Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen zákon), na stavební práce, 

podle § 14 odst. 3 zákona. 

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi 
zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele 

poskytnout stavební práce. 

- Zadavatel: Město Žd;ár nad Sázavou 

- Název veřejné zakázky: Rekonstrukce ulic Kavánova a Mánesova, VO 
Novoměstská 

- Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

- Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

- Způsob financování zakázky: Vlastní zdroje zadavatele 

- Klasifikace předmětu 
veřejné zakázky: CPV 45233100-0 StavebnJ úpravy pro komunikace 

CPV 45233160-8 Chodnlky ajiné zpevněné povrchy 

CPV 45316100-6 Instalace a montáž zařízeni pro venkovní 
osvětleni 
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Seznam zadávací dokumentace: 

1. Zadávací podmínky z 24. května 2017. 

2. Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení uveřejněné ve Věstníku veřejných 
zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-000000 dne 24. května 2017. 

3. Projektová dokumentace ve stupni RDS pod názvem "ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
REKONSTRUKCE UL. KAV ÁNOVA A MÁNESOVA" zpracovaná Ing. Leošem 
Pohankou, Dolní 35, 59214 Nové Veselí, IČO: 45653054, číslo zakázky 149/16 z 06/2016. 

4. Projektová dokumentace veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce ulic Kavánova 
a Mánesova, ve stupni DPS, zpracovaná Alexandrou Večeřovou, Chelčického 2150/26, 591 
01 Žd'ár nad Sázavou, IČO: 62836781, zak. číslo: E108117 z 02/2017. 

5. Projektová dokumentace rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská, ve stupni DPS, 
zpracovaná Alexandrou Večeřovou, Chelčického 2150/26, 591 01 Žd'ár nad Sázavou, IČO: 
62836781, zak. číslo: E109pl16 z 0112017. 

6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ - územní rozhodnutí o umístění stavby, 
povolení stavby, vydané Městským úřadem Žd'ár nad Sázavou, odborem stavebním, 
59131 Žd'ár nad Sázavou, dne 2jl.3.2017, č.j. SÚ/154/17/Skř-3-Rozh. 

8. Návrh smlouvy o dílo. 

9. Titulní list nabídky. 

10. Údaje pro kritéria hodnocení 

11. Podnúnky elektronické aukce. 
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ZADA V ACI PODMINKY 

Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek - jedná se o otevřené podlimitní řízení veřejné 
zakázky dle § 52 a § 56 zákona, zadávané v souladu s § 6 zákona. 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Rekonstrukce ulic Kavánova a Mánesova, 
VO Novoměstská 

ZADAVATEL: Město Žd'ár nad Sázavou 
Mgr. Zdeňkem NavrátiIem - starostou města 
IČO: 00295841 
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OBSAH ZADÁ VACÍCH PODMÍNEK: 

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
a) Informace o předmětu veřejné zakázky 
b) Místo plnění veřejné zakázky 
c) Doba plnění veřejné zakázky 
d) Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění 
e) Vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3 zákona 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

4. 

5. 

6. 

7. 

a) Návrh smlouvy o dílo - samostatná příloha 
b) Platební podmínky 
c) Podmínky, za nichž je moŽllo překročit nabídkovou cenu 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK PODLE § 120 ZÁKONA 

v "" ZPUSOB ZPRACOV ANI NABIDKOVE CENY 

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
a) I. Obsah a forma nabídky 
a)2. Jistota 
b) Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci 
c) Lhůta a místo pro podání nabídek 

8. HODNOCENÍ NABÍDEK 

9. ELEKTRONICKÁ AUKCE 

10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
a) Ostatní podmínky veřejné zakázky 
b) Využití poddodavatele 
c) Nesoulad údajů o veřejné zakázce 
d) Poskytování informací 
e) Práva zadavatele 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Město Žd'ár nad Sázavou 

Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem - starostou města - osoba oprávněná 
k právním úkonllm ve věci zadání veřejné zakázky 

Kontaktní adresa: Žižkova 227/1, 591 O 1 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
DIČ: CZ00295841 
Webové stránky: http://www.zdams.czl 

Kontaktní pracovník ve věci zadání veřejné zakázky: 

Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP 
Telefon: 566 688 193 
Mobil: 736 510 473 
E-mail: petr.fuksa@zdams.cz 

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

a) Informace o předmětu veřejné zakázky 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Hlavní předmět 

Stavební úpravy pro komunikace 

Chodníky aj iné zpevněné povrchy 

Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 

CPV 

45233100-0 

45233160-8 

45316\00-6 

MJ 

kpl 

kpl 

kpl 

Rozsah 

1 

Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku 
veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-000000 dne 24. května 2017. 

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. 

Zadávací dokumentace a ostatní další infOlmace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, 
popř. budou, v souladu s § 52, § 54, § 96 a § 98 zákona uveřejněny na profilu zadavatele -
https://zakazky.zdams.czlprofile_display_2.html. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky - 11 600000,- Kč bez DPH. 

Z toho předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění - 2 000 000,- Kč bez DPH. 

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce stávajících ulic Kavánova a Mánesova, 
rekonstrukce navazujících středových chodníků a bočních ulic Rabasova a Kubínova a nové 
veřejné osvětlení v celém řešeném prostoru. Předmětem veřejné zakázky je dále rozšíření 
veřejného osvětlení v ul. Novoměstská. 

Stavební objekty: 

SO 01 

S002 

S003 

S004 

S005 

Rekonstrukce ulice Kavánova (celková délka 132 m, šířka 4,75m) 

Rekonstrukce ulice Mánesova (celková délka 174 m, šířka 4,75m) 

Rekonstrukce ulice Rabasova a Kubínova (2 úseky o celkové délce 85 m, šířka 
komunikace 3,0 - 3,6 m) 

Rekonstrukce středových chodníků (celková plocha chodlúků cca 455 m2) 

Veřejné osvětlení 

Strana 5 (celkem 20) 



Je navržena celková rekonstrukce zpevněných ploch v ulicích Kavánova a Mánesova, 
stávající asfaltové plochy budou vybourány a rozděleny na základní uspořádání, středem ulic 
bude procházet nová komunikace z asfaltového betonu, ostatní plochy budou využívány jako 
odstavné a manipulační, kryt bude proveden z kamenných kostek. Rekonstrukce bočních ulic 
Rabasova a Kubínova zahrnuje pouze vybourání stávajících komunikací a provedení nové 
konstrukce vozovky s krytem ze zámkové dlažby. Rekonstrukce středových chodníktl 
zahrnuje vybourání stávajících komunikací a provedení jejich nové konstrukce ze zámkové 
dlažby. Provedeni nově budovaného zemního kabelového rozvodu veřejného osvětlení 
pro osvětleni komunikací v ulicích Kavánova a Mánesova, rozšířeni veřejného osvětlení 
v ul. Novoměstská. Vše dále viz projektové dokumentace a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Akce bude financována z vlastnich zdrojů zadavatele. 
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky 
definována projektovými dokumentacemi stavby vč. soupisu stavebnich prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr velektronické podobě. Jedná se o projektové dokumentace 
zpracované Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO: 45653054, číslo 
zakázky 149/16 z 06/2016 a Alexandrou Večeřovou, Chelčického 2150/26,591 Ol Žďár nad 
Sázavou, IČO: 62836781, zak. číslo: EI 08/17 z 02/2017 a zak. číslo: E109p/16 z 01/2017. 
Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji vymezen výše uvedenými projektovými 
dokumentacemi, soupisem stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Obchodními 
podmínkami - "Návrhem smlouvy o dílo". Součástí díla "Rekonstrukce ulic Kavánova 
a Mánesova, VO Novoměstská" jsou všechny práce a čitmosti nezbytné pro komplexní 
dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně techníckými požadavky 
na výstavbu. 

Dílo bude realizováno v souladu s: 

- VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ROZHODNUTÍM - územním rozhodnutím o umístění stavby, 
povolením stavby, vydaným Městským úřadem Žd'ár nad Sázavou, odborem stavebním, 591 
31 Žd'ár nad Sázavou, dne 20.3.2017, č.j. SÚ/154/17/Skř-3-Rozh a rozhodnutím k veřejnému 
osvětlení ulice Novoměstská (bude předáno vybranému uchazeči). 

b) Místo plnění veřejné zakázky 

Výstavba bude realizována v k.ú. Město Žďár - parcelní čísla pozemkových parcel - viz 
projektové dokumentace. 

c) Doba plnění veřejné zakázky 

Práce budou zahájeny: 21. srpna 2017 

Zadavatel stanovil zahájení doby plnění za předpokladu řádného ukončení zadávacího řízení 
a podepsání smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízenÍ. 

V případě, že nebudou moci být zahájeny práce v předpokládaném telmínu z důvodu 
na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních 
stran, upraveny, při zachování doby realizace díla. 

Maximální doba realizace díla: 133 kalendářních dnů 

Navrhne uchazeč III - kritérium hodnocení (minimální doba realizace díla 
90 kalendářních dnů). 

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém 
rozsahu. 
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d) Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění 

d) I) Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení ověřit si soulad soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v prúběhu lhůty pro podání 
nabídek. 

d)2) Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací 
dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace bude, 
včetně přesného znění žádosti, popřípadě souvisejících dokumentů, uveřejněno 

na profilu zadavatele - v souladu s § 54 odst. 5 zákona, nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti dodavatele. 

d)3) Účastník zadávacího řízení je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické 
nejasnosti projednávat pouze s výše uvedenou kontaktní osobou, dotazy a požadavky 
na doplnění podkladú zadání veřejné zakázky musí být podány v písemné formě 
na adresu Městský úřad Žd'ár nad Sázavou, k rukám Petra Fuksy, Žižkova 227/1, 
591 01 Žd'ár nad Sázavou nebo na e-mailovouadresupetr.fuksa@zdarns.cz. 

d)4) Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám 
i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto způsobem 
uvedeným v odst. d)2) - v souladu s § 54 odst. 5 zákona. 

d)5) Vysvětlení zadávací dokumentace nebude zasíláno do datových schránek. 

d)6) Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Zadavatel neorganizuje prohlídky místa 
plnění, dodavatelé mají možnost na vlastní odpovědnost navštívit a prohlédnout si místo 
plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajú, které mohou být nezbytné 
pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladú a rizik - místo plnění je 
volně přístupné. 

e) Vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3 zákona 

Zadavatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových 
stavebních prací vybraným dodavatelem, za podmínek pro použití jednacího řízení 
bez uveřejnění podle § 66 zákona. Předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevýší 
30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel předpokládá dobu poskytnutí 
nových stavebních prací maximálně do dvou let po smluvním termínu dokončení prací. Nové 
stavební práce budou spočívat vopakování obdobných stavebních prací jako v původní 
veřejné zakázce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové stavební práce je stanovena 
na 2 000000,- Kč a je v souladu s § 16 odst. 3 zákona a § 66 písm. c) zákona zahrnuta 
do předpokládané hodnoty púvodní veřejné zakázky. 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

a) Návrh smlouvy o dílo - samostatná příloha 

Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou uvedeny v "Návrhu smlouvy 
o dílo". 

Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce doložit doplněný a potvrzený "Návrh 
smlouvy o dílo". Tento návrh musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem 
či za účastníka zadávacího řízení nebo osobou příslušně zmocněnou a opatřený razítkem; 
neověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka 
zadávacího řízení. 
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Kromě požadovaného, šedě podbarveného, doplnění (identifikační údaje účastníka 
zadávacího řízení, jména osob jednající za zhotovitele ve smluvních a technických věcech, 
datum nabídky, odpovědný pracovník, termín plnění, cena díla, místo a datum podpisu 
smlouvy, podpis) nesmí být návrh smlouvy o dílo rozšiřován nebo měněn. V případě 
nejasných údajů v nabídce účastníka zadávacího řízení jsou rozhodující doplněné údaje 
v Návrhu smlouvy o dílo. 

Podáním nabídky dodavatelé potvrzují, že se seznámili se všemi příslušnými zákony, 
vyhláškami, nařízeními a předpisy České republiky, které mohou jakýmkoli zpúsobem 
ovlivnit nebo se týkat platnosti nabídky a následné Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se řídí 
právem České republiky. 

b) Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Provedené práce budou fakturovány jedenkrát za měsíc dle provedených prací, přičemž 
za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci, dle roZpOČhl předloženého 
zhotovitelem a schváleného objednatelem a to na základě objednatelem (nebo jeho 
zástupcem) potvrzeného soupisu prací. 

Lhúta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Jednotlivé faktury budou propláceny prúběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla 
(včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla 
(včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění 
všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude 
uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnú po sepsání zápisu o předání 
a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad a nedodělkú. Objednatel 
umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní zárukou. 

Platební podmínky jsou podrobně uvedeny v "Návrhu smlouvy o dílo", který je součástí 
zadávací dokumentace. 

Vybraný dodavatel se podpisem smlouvy o dílo zavazuje, nejpozději do 10 pracovních 
dnú po dni uzavření smlouvy o dílo, k poskytnutí bankovní záruky ve výši 500 000,- Kč 
k zajištění závazků dodavatele vyplývajících z řádného plnění svých povinností 
dle smlouvy o dílo, s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, 
respektive jeho poslední části. Podmínky bankovní záruky jsou podrobněji 
specifikovány v "Návrhu smlouvy o dílo". 

c) Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

Cena bez DPH, daná na rozsah zadávací dokumentace je konečná - nelze jí překročit. 

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Pro požadované stavební práce platí technické specifikace podle katalogu popisú a směrných cen 
stavebních prací ceníkú RTS, a.s., které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, 
názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN - EN týkající se předmětných 
stavebních prací. Technické podmínky použitých výrobků a stavebních prací jsou specifikovány 
v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkresové části projektové 
dokumentace stavby. 

Dále jsou technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy stavby uvedeny 
v projektové dokumentaci. Dodavatel je povinen bezpodmínečně dodržet parametry uvedené 
v zadávací dokumentaci. 
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Příslušná dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou 
zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, 
jejichž splnění zadavatel požaduje. 

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. Účastník zadávacího řízení je oprávněn, pro plnění veřejné zakázky, 
použít rovnocenné řešení - jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení. 

Dílo musí být provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění 
díla. Dále jsou technické specifikace uvedeny ve vyjádřeních veřejnosprávních orgánů, kterou 
jsou součástí projektové dokumentace. 

5. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK PODLE § 120 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena bude stanovena oceněním jednotlivých položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, po jednotlivých objektech a bude obsahovat součet všech 
jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr za celé 
plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, jako nejvýše přípustná a bude 
platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

- Nabídková cena bude stanovena v CZK, bez DPH. 

- Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní 
realizaci díla a zisk účastníka zadávacího řízení. Cena musí obsahovat i předpokládané 
náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci díla. 

Nabídková cena bude zpracována položkově po jednotlivých objektech dle soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na základě jednotkových cen a sazeb, 
v souladu se soupisem prací. Jiné členění jednotlivých položek než je uvedeno v soupise prací 
se nepřipouští. V tomto soupise nesmí být účastníkem zadávacího řízení provedena žádná 
změna, vyjma doplnění cen, musí být oceněny všechny položky a není dovoleno slučovat 
jednotlivé položky a oceňovat nulou. Účastník zadávacího řízení je zodpovědný za správný 
součet všech položek oceněného soupisu prací. 

Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv 
zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupise, pokud 
není dále v těchto podmínkách uvedeno něco jiného. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky. 

Za soulad nabídkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s předaným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad 
jak v množství, tak v definované kvalitě). 

Je nepřípustné, aby účas!Iúk zadávacího řízení poskytl plošnou slevu z celkové ceny. Celková 
nabídková cena musí být součtem jednotlivých položek uvedených v soupise prací. 

V krycím listu rozpočtu a případně v rekapitulaci rozpočtu budou uvedeny pouze součty 
položek soupisu prací. 

Údaje o nabídkové ceně účastníka zadávacího řízení, popřípadě dílčích cenách jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborlJ jsou uvedeny v několika dokumentech nabídky. 
Je povinností účastníka zadávacího řízení, aby veškeré uváděné cenové údaje byly shodné. 
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Za rozpor se přitom považuje jiná hodnota ceny v "Návrhu smlouvy o dílo" oproti hodnotě 
v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny a hodnotě nabídkové ceny v Titulním listu nabídky či 
v Údajích pro kritéria hodnocení. Dále se za rozpor považují odlišné cenové hodnoty uvedené 
v jednotlivých částech soupisu např. celková rekapitulace jednotlivých stavebních oddílů 
oproti dílčím rekapitulacím stavebních oddílů, dílčí rekapitulace stavebních oddílů oproti 
jednotlivým položkám soupisu apod. Za rozpor v cenových údajích se dále považuje rovněž 
jakákoli odchylka mezi listinnou a elektronickou podobou cenové nabídky. 

V případě jakéhokoliv nesouladu může zadavatel požadovat po účastníku zadávacího řízení 
objasnění předložených údajů ve smyslu § 46 zákona nebo účastníka zadávacího řízení 
vyloučit v souladu s § 48 zákona. Povinností dodavatele související se soupisem prací 
předkládaným v nabídce je, že musí být obsahově a textově shodný jako předaný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny 
soupis prací. 

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

a)1. Obsah a forma nabídky 

Zadavatel vylučuje podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje. 

Účastník zadávaclho řízení předloží nabídku v listinné podobě, v českém jazyce, 
v požadovaném rozsahu a členění, v sonladu s podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci, v jednom vyhotovení. 

Dále účastník zadávacího řízení předloží jedno vyhotovení oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě na CD, 
v totožném znění a totožném formátu jako předaný soupís prací. 

Dodavatel předkládá zadavateli kopie požadovaných dokladů. Pokud není dodavatel, 
z důvodu, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn 
předložit jiný rovnocenný doklad. Požadovaný doklad podle právního řádu České republiky, 
mÍlŽe dodavatel nahradit obdobným dokladem podle právního řádu státu, ve kterém se tento 
doklad vydává. Tento doklad musí být předložen s překladem do českého jazyka. Doklad 
ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad mÍlŽe dodavatel splnit odkazem 
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy 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-Ii takové údaje nezbytné. 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, 
aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky 
nebo modely nebo doplnil další chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. 

Každý dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal 
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka 
zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, 
nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího 
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
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Účastníci zadávacího řízení jsou povinni podepsat následující dokumenty, které budou tvořit 
jejich nabídky: titulní list nabídky, údaje pro kritéria hodnocení, návrh smlouvy o dílo, 
veškerá prohlášení a další dokumenty, na kterých je podpis účastníkú zadávacího řízení 
výslovně požadován zadávací dokumentací. Účastníci zadávacího řízení jsou povinni všeclmy 
písemné právní úkony činěné v souvislosti s podáním nabídky učinit zpúsobem stanoveným 
obecně závaznými předpisy. 

Nabídka bude obsahovat údaje o účastníku zadávacího řízení v tomto členění: 

Podepsaný a doplněný "Titulní list nabídky" - samostatná příloha; 

- Podepsané a doplněné "Údaje pro kritéria hodnocení" - samostatná příloha; 
Obsah nabídky - nabídka bude opatřena přehledným obsahem; 

Doklad o poskytnutí jistoty; 

Doklady prokazující základní zpúsobilost; 

- Doklady prokazující profesní zpúsobilost; 

- Doklady prokazující technickou kvalifikaci; 

Seznam poddodavatelú; 

Podepsaný a doplněný "Návrh smlouvy o dílo" - samostatná příloha; 

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem v)'měr (v tištěné 
i elektrolůcké podobě na CD, v totožném znění a totožném fOl1llátu jako předaný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Zadavatel pro účely zajištění řádného Plůběhu a vyhodnocení zadávacího řízení doporučuje 
účastníkúm zadávacího řízení následující: nabídka by neměla obsahovat přepisy a opravy, 
které by mohly zadavatele uvést v omyl, měla by být odpovídajícím zpúsobem řádně 
označena, jako celek uzavřena tak, aby bylo znemožněno manípulování s jednotlivými listy 
nabídky. Zadavatel doporučuje akceptovat výše stanovené požadavky na f01mální úpravu 
nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich hodnocení. Pro úplnost 
zadavatel uvádí, že případné nedodržení výše uvedených f01málních požadavkú na formální 
úpravu nabídky nebude považováno zadavatelem za nesplnění stanovených požadavkú. 

a)2. Jistota 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení k zajištění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl ve 1M tě pro podání nabídek jistotu 
ve smyslu § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 450 000,- Kč. Jistota bude 
poskytnuta formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen peněžní jistota) 
nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou pojištění záruky 
ve prospěch zadavatele. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který neprokáže 
složení požadované jistoty nebo nezajistí jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

• V případě poskytnutí peněžní jistoty musí být jistota nejpozději do konce lhúty pro podání 
nabídek připsána na účet zadavatele. Číslo bankovního účtu pro složení peněžní částky: 
6015-328751/0100, variabilní symbol = IČO účastníka zadávacího řízení. 
V případě, že účastník zadávacího řízení poskytne zadavateli peněžní jistotu, prokáže 
toto sdělením údajů o provedené platbě zadavateli - čestné prohlášení podepsané 
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, ve kterém dále 
účastník zadávacího řízení uvede údaje pro vrácení platby - výše peněžní částky, číslo 
účtu účastníka zadávacího řízení včetně kódu a názvu banky, variabilní symbol 
platby. 
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• Má-li být jistota poskytnuta fonnou bankovní zámky ve prospěch zadavatele, je účastník 
zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 
Poskytnutí jistoty formou bankovní zámky prokáže účastník zadávacího řízení 
předložením originálu zámční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
uvedených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka 
zadávacího řízení obsahovala i kopii tohoto dokladu, originál dokladu bude v souladu 
s § 41 odst. 6 zákona vrácen účastníku zadávacího řízení, kopie dokladu zůstane nedílnou 
součástí nabídky účastníka zadávacího řízenÍ. 

• Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění zámky ve prospěch zadavatele, je účastník 
zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 
Poskytnutí jistoty formou pojištění záruky prokáže účastník zadávacího řízení předložením 
písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka 
zadávacího řízení obsahovala i kopii tohoto dokladu, originál dokladu bude v souladu 
s § 41 odst. 6 zákona vrácen účastníku zadávacího řízení, kopie dokladu zůstane nedílnou 
součástí nabídky účastníka zadávacího řízení. 

b) Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci 

b)1. Základní zpÚsobilost podle § 74 zákona 

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předloželúm dokladú v souladu s § 75 zákona, a to předložením: 

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona; 

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. I 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. I písm. c) zákona; 

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. I 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. 

Doklady prokazující základní zpúsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
zpúsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnícká osoba, musí podmínku podle § 74 odst. I písm. a) 
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle § 74 odst. I písm. a) zákona splňovat tato právnícká osoba a vedoucí pobočky závodu, 
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnícké osoby, musí podnúnku podle 
§ 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené ve výše uvedeném odstavci (právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele) a vedoucí pobočky závodu. 
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Účastník zadávacího řízení muze prokázat, že i přes nesplnění základní zpi'lsobilosti 
podle § 74 zákona nebo naplnění di'lvodu nezpllsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil 
svou zpi'lsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli 
doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník 
zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti 
v koncesním řízení. Vše v souladu s § 76 zákona. 

b)2. Profesní zpi'lsobilost podle § 77 zákona 

Dodavatel prokáže v souladu s § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu 
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Předložený doklad musí 
prokazovat splnění této profesní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. 

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil, v souladu s § 77 odst. 2 zákona: 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 
zakázky, a to doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění - Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování l! Výkon zeměměřických činností; 

- doklad o odbomé zpúsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbomou 
zpúsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci či osvědčení o registraci pro obol' 
"DopravuÍ stavby" vydané dle zákona Č, 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektú a o výkonu povolání autorizovaných inženýri'l a technikú činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisi'l, respektive jakýkoliv doklad dle příslušného zákona l! 
osvědčení úředně oprávněného zeměměřického inženýra (oprávnění dle § 13 odst. 1 
písm. a) a c) zák. Č, 200/1994 Sb.), který bude provádět zeměměřické a geodetické práce, 

Účastník zadávacího řízení je povinen specifikovat formou čestného prohlášení vztah osoby 
prokazující odbomou zpúsobilost dodavatele (pracovní nebo obdobný poměr k účastníku 
zadávacího řízení), není nutné dokládat u osoby statutámího zástupce či člena statutámího 
orgánu účastníka zadávacího řízení. V případě, že se jedná o třetí osobu, bez výše uvedeného 
vztahu k účastníku zadávacího řízení, je nutné postupovat dle níže uvedeného odstavce 
"Prokázání kvalifikace prostřednictvím j iných osob". 

b)3. Technická kvalifikace podle § 79 zákona 

1. Dodavatel prokáže, v souladu s § 79 zákona, splnění technické kvalifikace předložením 
seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího 
řízení včetně osvědčelú objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 
z těchto prací. 
Seznam bude obsahovat 2 stavební akce obdobného charakteru (výstavba nebo oprava 
komuníkací) v min. hodnotě 3 miL Kč bez DPH (každá z nich). 

Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat 
a bude obsahovat údaje v tomto členění: název zakázky, název objednatele, místo 
plnění, doba pluění, finanční objem zakázky, popis prací provedených účastníkem 
zadávacího řízení, finanční objem prací provedených účastníkem zadávacího řízení, 
kontakt na objednatele stavebních prací. 
Předložená osvědčení budou vydána na výše uvedené stavební akce obdobného charakteru 
(výstavba nebo oprava komunikací), a to 2 osvědčení na realizací staveb v min. hodnotě 
3 miL Kč bez DPH (každá z ních). Osvědčení musí obsahovat údaj o řádném poskytnutí 
a dokončení stavebních prací. 

Strana 13 (celkem 20) 



Dodavatel může, v souladu s § 79 odst. 4 zákona, k prokázání splnění teclmické kvalifikace 
použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém 
se na plnění zakázky podílel nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění 
stavební práce podílel. Rovnocenným dokladem, v souladu s § 79 odst. 5 zákona, 
k prokázání splnění technícké kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o 
uskutečnění plnění dodavatele. 

2. Dodavatel prokáže, v souladu s § 79 zákona, splnění technické kvalifikace předložením 
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Splnění této technické kvalifikace bude prokázáno předložením seznamu nástrojů 
nebo pomůcek, provozních nebo technických zařizenÍ, který musí obsahovat 
minimálně 1 finišer, včetně uvedení typu a VIN (identifikační číslo stroje). Seznam 
musí dále obsahovat čestné prohlášení o vlastnictví či jiném právu k uvedenému 
zařizenÍ. Technická kvalifikace je splněna i v případě dlouhodobého pronájmu tohoto 
technického zařizení - nájemcem popř. leasingovým nájemcem musí být účastník 
zadávacího řizenÍ. 

b)4. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách, předkládají je v kopiích a mohou 
je v souladu s § 86 zákona nahradit čestným prohlášením či jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 zákona. Doklady prokazující základní způsobilost 
podle § 74 zákona a profesní zp\'!sobilost podle § 77 odst. I zákona musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsícú přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. 

Kvalifikace v případě společné Účasti dodavatelú 
V případě společné Účasti dodavatelú prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. I zákona každý dodavatel samostatně, v souladu s § 82 zákona. 

Společné prokazování kvalifikace 

Pokud zadavatel v těchto zadávacích podmínkách požaduje profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace v souladu s § 78 zákona nebo technické kvalifikace 
v souladu s § 79 zákona, prokazují tuto kvalifikaci dodavatelé společně, v souladu s § 84 
zákona. 

Prokázání kvalifikace prostředníctvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní zptlsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. I zákona požadované zadavatelem 
prostředníctvím jiných osob, v souladu s § 83 zákona. Dodavatel je v takovém případě 
povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění profesní zpúsobilosti podle § 77 
odst. I zákona jinou osobou, doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace 
prostředníctvím jiné osoby, doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou 
osobou a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí 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 v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci 
za dodavatele. Obsahem písemného závazku jiné osoby musí být společná a nerozdílná 
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li 
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 
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písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat 
závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované 
kritérium kvalifikace vztahuje. Pokud zadavatel v těchto zadávacích podmínkách požaduje 
ekonomickou kvalifikaci dle § 78 zákona a dodavatel tuto kvalifikaci 
prokazuje prostřednictvím jiné osoby, je dodavatel povinen zadavateli předložit závazek 
společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky těchto osob. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

V souladu s § 228 zákona jsou účastníci zadávacího řízení oprávněni prokázat splněni 
kvalifikace předloženim výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelÍ! ne starším 
než 3 měsíce. Tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 
zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle § 74 zákona. 
Zadavatel je oprávněn nepřijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém 
je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů podle § 232 zákona. 

Prokazování certifikátem 
V souladu s § 234 zákona jsou účastníci zadávacího řízení oprávněni prokázat kvalifikaci 
v zadávacím řízení platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému 
cet1ifikovaných dodavatell!. Dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení dokladÍ! podle 
§ 74 odst. I písm. b) až d) zákona po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem. 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází 
zjiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou cet1ifikátu 
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavateh'!. 

Prokazování 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, 
v souladu s § 81 zákona. K dokladům, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen 
úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v prÍ!běhu zadávacího 
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 

povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnÍ! oznámit a do 10 pracovních dnÍ! od 
oznámení o této změně předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost 
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu 
účastníkÍ! zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 

Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 86 zákona před uzavřením smlouvy 
předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud 
již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 
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c) Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26. června 2017 v 10:00 hod. 

Nabídky mohou účastníci výběrového řízení doruqt osobně nebo d'?P0ručenou poštou 
do sídla zadavatele na "Podatelnu" Městského úřadu Zďár nad Sázavou, Zižkova 227/1, 591 
Ol Žd'ár nad Sázavou, každý pracovní den lhúty v pracovní době úřadu, poslední den lhúty 
do 10:00 hod., a to v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky SOUTĚŽ -
"Rekonstrukce ulic Kavánova a Mánesova, VO Novoměstská" - NEOTEVÍRAT. 
Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhúty pro podávání nabídek, 
tzn. 26. června 2017 do 10:00 hod. Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhútě 
pro podání nabídek, nepovažuje se za podanou a v prúběhu zadávacího řízení se k ní 
nepřihlíží. 

Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele - Městský úřad Žd'ár nad Sázavou, Žižkova 
227/1, 591 Ol Žďár nad Sázavou, zasedací místnost Rady města Žďár nad Sázavou, 2NP, dne 
26. června 2017 - zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí 
výše uvedené lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání obálek s nabídkami se bude, v souladu s § 110 odst. 1 zákona, konat 
bez přítomnosti účastníki'I zadávacího řízení. 

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, 
se stanovuje v délce 90 kalendářních dnů od ukončení lhúty pro podání nabídek. Zadávací 
lhúta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona. 

8. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou v souladu s § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonornícké výhodnosti. 

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru 
nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Nabídky budou 
hodnoceny na základě následujících dílčích kritérií: 

Dílčí kritéria 

1. Výše nabídkové ceny 

2. Doba realizace díla 

Specifika a způsob hodnocení jednotlivých dílčích kritérií: 

1. Výše nabídkové ceny bez DPH - číselné kritérium 

Váhy v % 

85 

15 

Za účelem hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 8. 1. těchto zadávacích podmínek zpracují 
účastníci zadávacího řízení nabídkovou cenu zpúsobem uvedeným v bodu 6. ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY těchto zadávacích podmínek, tj. celková nabídková cena 
díla bez DPH. 

2. Doba realizace díla - číselné kritérium 

Za účelem hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 8. 2. těchto podmínek uvede účastník 
zadávacího řízení v "Návrhu smlouvy o dílo" v odstavci III. 2. dobu realizace díla v kalendářních 
dnech. Předpokládané zahájení díla 21. srpna 2017, dokončení - maximální délka doby realizace 
díla 133 kalendářních dnú). Doba realizace díla musí odpovídat dodržení technologických 
postupú při výstavbě. Zadavatel stanovuje rnínimální délku doby realizace díla na 90 
kalendářních dní. 
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ZpÚsob hodnocení: 

Hodnocená nabídka obdrží bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce nebo poměru hodnoty nabídky hodnocené 
k nejvhodnější. 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací metodu s použitím vah s bodovací 
stupnicí v rozsahu O až 100. 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitostí 
pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě 
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
bodové hodnoty. 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, 
například cena nabídky, doba realizace díla získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, t.j. 

nejnižší nabídková cena 
počet bodů kritéria = 100 x ------------------------------------------

cena hodnocené nabídky 

nejkratší nabídnutá doba realizace (počet kalendářních dnÚ) 
počet bodů kritéria = 100 x -----------------------------------------------------------------------------

doba realizace hodnocené nabídky (počet kalendářních dnú) 

Pokud účastník zadávacího řízení uvede v dílčím kritériu doba realizace díla, hodnotu 
menší než 90 kalendářních dnÚ či hodnotu větší než 133 kalendářních dnÚ, bude 
zadavatelem z účasti v zadávacím řizení, vyloučen. 

9. ELEKTRONICKÁ AUKCE 

Zadavatel si, v souladu s § 120 zákona, vyhrazuje právo provést po hodnocení nabídek 
elektroníckou aukci. 

Účastníci zadávacího řizení jsou povinni uvést ve své nabídce - v "Titulním listu nabídky" 
kontaktní osobu pro účely účasti v elektronické aukci, telefonické spojení na ní a její email. 

Před zahájením elektronické aukce provede zadavatel posouzení, zda nabídky odpovídají 
zadávacím podmínkám, vyloučí všechny účastníky zadávacího řízení, u nichž zjistí, že jsou 
naplněny dúvody vyloučení podle § 48 odst. 2 zákona nebo mtlŽe prokázat naplnění dúvodů 
pro nezpúsobilost podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) zákona a provede hodnocení nabídek. 

Po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce. 

K elektronické aukci zadavatel uvádí následující: 

a) kritéria hodnocení, která lze vyjádřit v číslech a jejichž hodnoty budou předmětem 
elektronícké aukce - viz bod 8. HODNOCENÍ NABÍDEK těchto zadávacích podmínek; 
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b) případná omezení hodnot nabídek účastníkú zadávacího řízení odpovídajících kritériím 
hodnocení podle písmene a), které budou předkládat v pruběhu elektronícké aukce (dále jen 
"aukční hodnota") - nabídková cena bez DPH bez omezení a "Doba realizace díla" - viz bod 
8. HODNOCENÍ NABÍDEK těchto zadávacích podmínek s omezením změn aukčlú 
hodnoty v intervalu mezi 90 dny až 133 dny včetně. Při zahájení elektronícké aukce budou 
hodnoty v obou kritériích nastaveny na hodnoty odpovídající nabídce účastníka podané pro 
předběžné hodnocení nabídek. 

c) informace, které budou účastníkúm zadávacího řízení poskytnuty v prúběhu elektronické 
aukce, případně údaj o tom, kdy jim takové informace budou poskytnuty - viz "Podmínky 
elektronícké aukce" - příloha k těmto zadávacím podmínkám; 

d) informace týkající se postupu při elektronícké aukci včetně zpúsobu jejího ukončení podle § 
121 odst. 8 zákona - viz "Podmínky elektronické aukce" - příloha k těmto zadávacím 
podmínkám; 

e) podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení oprávnění v rámci elektronícké 
aukce podávat nové aukční hodnoty, zejména stanovení minimálních rozdílú pro jednotlivá 
podání aukčních hodnot, je-li to vzhledem k jejich povaze vhodné a informace týkající se 
použitého elektronického nástroje a další technícké informace nezbytné pro elektronickou 
komuníkaci - viz "Podmínky elektronické aukce" - příloha k těmto zadávacím podmínkám. 

Kompletní podmínky elektronické aukce viz "Podmínky elektronické aukce" - příloha 
k těmto zadávacím podmínMm. 

K požadavku zadavatele na účastníka s nejvhodnější nabídkou po elektronícké aukci: 

Zadavatel upozorňuje, že celková nabídková cena uvedená v Titulním listu nabídky je cenou 
určenou pro předběžné hodnocení nabídek. Vzhledem ke skutečnosti, že hodnocení nabídek 
proběhne prostřednictvím elektronické aukce, tak každý účastník bude mít možnost svou celkovou 
nabídkovou cenu určenou pro předběžné hodnocení ještě snížit. Po ukončení elektronické aukce 
bude účastník s nejvhodnější nabídkou vyzván k aktualizaci Soupisu prací - Výkazu výměr. 
Zadavatel bude požadovat úpravu všech naceňovaných položek tak, aby nová celková nabídková 
cena uvedená v elektronické aukci odpovídala i celkové hodnotě všech naceňovaných položek dle 
Soupisu prací - Výkazu výměr. V souvislosti s touto aktualizací pak zadavatel požaduje, aby 
srúžerú všech položek položkového rozpočtu bylo provedeno podílem celkové nabídkové ceny 
účastníka nabídnuté v elektronické aukci k celkové nabídkové ceně účastníka uvedené 
v nabídce pro předběžné hodnocení nabídek. 

10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

a) Ostatní podmínky veřejné zakázky 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací, sousedlúch pozernkú 
a stávajících objektú a domú nad rámec prováděných prací. Zároveň je zhotovitel povinen 
odstranit neprodleně veškerá znečištěrú a poškození prostor dotčených stavbou. 

Pokládka obrusné vrstvY bude provedena bez podélné spáry. Stavba musí být realizována 
dle všech kapitol "Technických kvalitativních podmínek staveb (TKP)" uveřejněných 
na stránce www.pjpk.cz. 

Ostatní podmínky viz "Návrh smlouvy o dílo". 
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Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy o dílo předložit zadavateli přesný 
harmonogram v)'stavby, ze kterého bude patrno časové a finanční plnění stavby. 
Předložení tohoto harmonogramu je podmínkou uzavření smlouvy. Zadavatel tento 
harmonogram odsouhlasí, objednatelem odsouhlasený harmonogram bude pro zhotovitele 
závazný. Zadavatel vyloučí, v souladu s § 122 odst. 5 zákona, účastníka zadávacího řízení, 
který tento doklad nepředloží. 

Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 86 zákona před uzavřením smlouvy předložit 
zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly 
v zadávacím řízení předloženy, předložení těchto dokladů je podmínkou uzavření smlouvy. 
Zadavatel vyloučí, v souladu s § 122 odst. 5 zákona, účastníka zadávacího řízení, který 
nepředloží výše uvedené doklady. 

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen v souladu s § 104 zákona 
před uzavřením smlouvy předložit zadavateli identifikační údaje všech osob, které jsou 
jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizace výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu a doklady, z nichž vyplývá vztah všech takových 
osob k dodavateli (těmito doklady jsou zejména výpis z obchodního rejstříku nebo jiné 
obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu 
na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy), předložení těchto údajů 
je podmínkou uzavření smlouvy. Zadavatel vyloučí, v souladu s § 122 odst. 5 zákona, 
účastnílm zadávacího řízení, který nepředloží výše uvedené údaje. 

Zadavatel před uzavřením smlouvy ověří z infonnací vedených v obchodním rejstříku, v souladu 
s § 48 odst. 9 zákona, zda vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní 
fonnu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované akcie. Pokud z infonnací 
vedených v obchodním rejstříku vyplyne naplnění důvodu pro vyloučení účastníka zadávacího 
řízení v souladu s § 48 odst. 7 zákona, zadavatel účastníka zadávacího řízení ze zadávacího 
řízení vyloučí. Toto neplatí pro účastníka zadávacího řízení, pokud se jedná o akciovou 
společnost, jejíž akcie v souhrllllé jmenovité hodnotě 100% základního kapitálu jsou 
ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích. 

b) Využití poddodavatele 

Zadavatel, v souladu s § 105 odst. 1 zákona, požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. 
Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží seznam všech poddodavatelů, který bude 
obsahovat jméno pod dodavatele, předmět poddodávky a výši poddodávky uvedenou v %. 
V případě, že účastník zadávacího řízení nevyužije při realizaci zakázky žádného 
poddodavatele, předloží v nabídce čestné prohlášení, že celý předmět veřejné zakázky bude 
realizován vlastními silami. 

Zadavatel si v souladu s § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určité významné 
činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybran)'m dodavatelem. Jedná 
se o stavební práce související s pokládkou asfaltových vrstev. 

c) Nesoulad údajů o veřejné zakázce 

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různ)'ch částech 
zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních 
podmínkách (Návrhu smlouvy o dílo). 
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d) Poskytování informací 

Účastník zadávacího řízení podáním nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulic 
Kavánova a Mánesova, va Novoměstská" uděluje zadavateli výslovný souhlas 
se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení 
příslušných právních předpisú (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisú). 

Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace 
o účastnících zadávacího řízení získané při tomto zadávacím řízení za dúvěrné. 

e) Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem 
zadávacího řízení v nabídce; 
umožnit účastníku zadávacího řízení do konce Ihúty pro podávání nabídek zpět vzetí své 
nabídky; 
vyloučit účastníky zadávacího řízení v souladu se zněním zákona; 

změnit, případně zrušit toto zadávací řízení v souladu se zněním zákona; 
nevracet podané nabídky. 

Zadavatel nehradí účastníklIm zadávacího řízení žádné náklady, které vynaložili za účast v tomto 
zadávacím řízení, s výjimkou úhrady dle § 40 odst. 4 zákona. 

Vztahy neupravené zadávací dokumentací se v případě nejasností řídí ustanoveními zákona I 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

V Jihlavě dne 24. května 2017 
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"Návrh" Smlouva o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňki'! 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: Město Žd'ár nad Sázavou 
Se sídlem: Žižkova 227/1,591 Ol Žďár nad Sázavou 
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem - starostou města 
IČO: 00295841 
DIČ: CZ0029584I 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19-32875110100 

I.3. Ve smluvních věcech jedná ~g~~~'!~"lle,: Mgr. Zdeněk Navrátil 
;;:;\l.z.upt()~lt~ 

V teclmických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník 
Zl!~fQYit~I~1 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

11.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svúj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot 
a díli'! na akci: 

Rekonstrukce ulic Kavánova a Mánesova, va Novoměstská 
II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací ve stupní RDS pod názvem "ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
REKONSTRUKCE UL. KA V ÁNOVA A MÁNESOVA" zpracovanou Ing. Leošem 
Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO: 45653054, číslo zakázky 149/16 
z 06/2016. 

b) Projektovou dokumentací veřejného osvětlení v rámci rekonstmkce ulic Kavánova 
a Mánesova, ve stupni DPS, zpracovanou Alexandrou Večeřovou, Chelčického 
2150/26, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČO: 62836781, zak. číslo: E108/17 z 02/2017. 

c) Projektovou dokumentací rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská, ve stupni 
DPS, zpracovanou Alexandrou Večeřovou, Chelčického 2150/26, 591 Ol Žd'ár 
nad Sázavou, IČO: 62836781, zak. číslo: EI09p/16 z 01/2017. 

d) Soupisem stavební prací, dodávek služeb s rykazem výměr. 
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e) Oznámením o zahájení podlimitního zadávacího řízení uveřejněným ve Věstníku 
veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-000000 dne 24. května 
2017. 

f) Zadávacími podmínkami z 24. května 2017. 

g) NaDtdl{óú'žb:QtÓ:ýl11l1~!l~~l~1,"d;ill!~í;l~ 
h) VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ROZHODNUTÍM - územním rozhodnutím o umístění 

stavDY, povolení stavby, vydaným Městským úřadem Žd'ár nad Sázavou, odborem 
staveblúm, 59131 Žďár nad Sázavou, dne 20.3.2017, č.j. SÚ/154/17/Skř-3-Rozh. 

i) Rozhodnutím k veřejnému osvětlení ulice Novoměstská. 

j) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

11.3. Předmětem smlouvy o dílo je celková rekonstrukce stávajících ulic Kavánova 
a Mánesova, rekonstrukce navazujících středových chodníků a bočních ulic Rabasova 
a Kubínova a nové veřejné osvětlení v celém řešeném prosto!1l. Pl'edmětem smlouvy o 
dílo je dále rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská. 

11.4 Podmínky vyplývající z ROZHODNUTÍ a podkladových dokladů, které jsou uvedeny 
jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci pl'edmětu díla, zajistí 
zhotovitel. Povillllost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud 
to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele. 

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení 
staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným namšením; zl\iištění
potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných 
prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového 
a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; 
mimo staveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré 
atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení - revize elektro, revize 
Iu'omosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla; propagaci akce apod.). 

11.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací, sousedních 
pozemků a stávajících objektťl a domů nad rámec prováděných pracÍ. Zároveň je 
zhotovitel povinen odstranít neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor 
dotčených stavbou. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena bez podélné spáry. 
Stavba musí být realizována dle všech kapitol "Technických kvalitativních 
podmínek staveb (TKP)" uveřejněných na stránce www.pjpk.cz. 

11.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že pH realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto nové 
stavební práce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 13412016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, v platném zněnÍ. 

11.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti pHjaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtťl a odpočtú. Teprve po jejich 
odsouhlaselú múže zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. 
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11.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem 
do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení 
vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok 
na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. 

II.l1. O dohodnutých změnách dle odst. 11.9. a 11.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení 
celkové ceny díla uzavřou obě strany písenmý, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. 

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, 
platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů 
l. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

11.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, 
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle 
závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost 
příslušné dokumentace nese objednatel. 

11.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. 

Qclií~oiěcliiÝ'JítacoYiiI~lGí:íi~no,tel~ťcliij:c ,,';~j,i:;.,l.:.:".;, ... ' ~;.a í",.j 
III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ 

111.1. Práce budou zahájeny: 21. srpna 2017 

(po podpisu smlouvy a předání staveniště) 

111.2. Doba realizace díla: 

- doplní uchazeč! - kritérium hodnocení! 

Tennínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné 
zakázky v celém rozsahu. 

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném telmínu z důvodu na straně 
objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, 
upraveny, při zachování doby realizace díla. 

111.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. 111.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolú) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zústává právo na náhradu škody nedotčeno. 

IIIA. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, 
ze kterého je patmo časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený hannonogram je pro zhotovitele závazný. 

III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit hamlOnogram výstavby, k čemuž je kdykoliv 
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpúsobit provádění díla této změně. Není-li 
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli 
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace. 
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III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo 
bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v hannonogramu výstavby, má 
objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel 
je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem 

na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny 
práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolú) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den) s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

III.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými tenníny. Tenníny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 

III. 8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveníště bude 
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. 

1II.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpislt. 
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní 
správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení 
staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií 
(elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení 
skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný 
za veškeré škody způso bené na staveníšti do doby předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

IIl.1 O. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 

. odpovědnost zhotovitel. 

III.II. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnít, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést 
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu 
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení (nejvýše však 
50 000,- Kč/den), s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 
nedotčeno. 

IIl.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveníště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

1II.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné nonny, technologické 
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

IIl.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. I písm. w) zákona č. 185/200 I Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen 
při předání díla předložit doklady prokazující zptlsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. 
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HUS. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými teclmologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce 
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby 
byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

H!.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději 
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní 
den (nejvýše však 50 000,· Kč/den). Pokud v této souvislosti vzníkne jakákoliv škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 

II!. 17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 

IV. CENA ZA DÍLO 

IV.!. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případll stanovených v této smlouvě o dílo. 
Je vyjádřena ocenemm technických jednotek jednotkovými cenami v členění 
dle předaného soupisu staveblúch prací, dodávek a služeb. 

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množstvÍ. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání 
veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu. 

Cena~čiriI! 

Daňová pOVillloSt bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném zněnÍ. 

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

lV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím 
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, 
že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, 
bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. 

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně 
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, 
které budou snížené o 10%. 

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. 

- 5 -



d) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) 
ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou 
objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5%. 

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet 
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

V. FINANCOVÁNÍ 

V.l. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu 
předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, 
a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, 
přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový 
rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendálních dnů od posledního 
dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné 
změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny 
zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději 
v závěrečné faktuře. 

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č.235/2004 Sb. o DPH v platném 
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lMty splatnosti 
a nová lhllta splatnosti začne plynout domčením opravené faktury objednateli. 

V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 
prokazatelném domčenÍ. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla 
(včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla 
(včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby 
odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání 
zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad 
a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní 
zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních 
dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), 
s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 
a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí 
v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841 
v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající 
se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělkll). 

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendálních dnů po vystavení 
faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny 
vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, 
ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolú) 
a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném tenníml předání díla, respektive jeho 
poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě 
případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky. 

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
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V.6. Záruka za řádné plnění díla: 
Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnú po podpisu smlouvy 
s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu 
§ 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. 

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žd'ár nad Sázavou -
IČO: 00295841, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo 
během doby provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 
pracovních dnú po podpisu smlouvy objednatelem, originál záruční listiny vystavený 
bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla, ve výši 500000,- Kč a s platností 
minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. 
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla 
(i v případě úpravy termínú plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnú 
před uplynutím telmínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny 
vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním 
záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo 
na plnění z bankovní záruky. 

V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu ulu'adit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem zpúsobené porušení obecně 
závazných předpisú, směmic, výnosú, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákOlmých opatření. 

V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
nálu'adu škody nebo jinou majetkovou sankci vúči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

Vl.l. Lhúta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do telmínu uvedeného v čl. 1II.2. 
této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a zpúsobem 
stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestú, revizních knih, zpráva protokolú 
o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. Č. 22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády 
č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění 
pozdějších předpisll, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné 
po dobu záruční doby. 

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech 
odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním 
rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla) 
dle požadavku objednatele a fotodokumentaci Plůběhu stavby. Případné nepředání této 
dokumentace a dokladú bude považováno za vadu díla. 

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí 
kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání 
a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci 
techníckého dozolu stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky . 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy. 
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c) Objednatel mMe převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a poskytne-Ii zhotovitel objednateli dostatečné zámky, že vady odstraní 
v termínu společně dohodnutém. 

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla 
na objednatele a začíná běžet zámční doba. 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zllstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní 
vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí 
stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele. 

V!.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o tennínu 
jejího konání nejméně 5 dní předem. 

V!.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhútě určené 
v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užíválú předmětu díla. 

Pokud z kolaudaČlúho řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede 
tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad 
bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. 

Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhúty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zllstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, 
má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty 
si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na 
náklady zhotovitele. 

V!.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VI!.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájelú prací doklady potřebné 
k zahájení a realizaci díla: 

a) ROZHODNUTÍ; 
b) Projektovou dokumentaci. 

VI!.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností 
zhotovitele je umožnit výkon tec1mického dozom objednatele (TO), autorského dozom 
projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště). 

Musí být umožněno: 

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy; 
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upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisll z kontrolních dnú na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a zpúsob jejich odstranění; 

kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělkú. 

Nerespektování požadavkú technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení 
stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením dúvodu, který vedl k pozastavení stavby. 

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostrall1lě 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.2I. této smlouvy. 

VlIJ. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníkú při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD 
podle potřeby stavby. 

VIL5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě. 

b) K požadavkúm objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnll, přičemž příkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě. 

c) Do stavebního delúku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, 
pracovníci provádějící vytyčení iuž. sítí a jejich správci. 

VIL6. Zhotovitel je povinen písenmě (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) prúběžně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhútě tří dnú před jej ich zakrytím. 

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odbytí zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel 
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odbytím a případnou opravou. 

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné provedení předmětu díla. 

VIL7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody zpúsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

VIL8. Pokud čÍll1lostí zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektúm, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně ulU"adit podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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VlI.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně 
ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištělú je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejdéle do 5 pracovlúch dnů od vyžádání, z předložených dokladlI 
musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění. 

VlU O. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VlU1. Záruky: 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

a) Vzájenmou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla. 

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla. 

c) Reklamace vad vzniklých v zámční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 dnlI od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratším technicky možném tennínu. 

Tennín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní 
strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lMta k odstranění vady je 30 
dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace. 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém tennínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zlIstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zlIstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých tennínech, nebo 
pokud v těchto telmínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze zámky za jakost z dlIvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od domčení faktury. 

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje zámční 
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 

- 10-



VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné 
pro řádné odstranění vad nebo nedodělkil. 

VII.13. Zhotovitel provede všeclmy práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů 
a objednatele. 

VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy 
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat 
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové 
dokumentace stavby. 

VII.I5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle 
čl. VLl. této smlouvy. 

Vll.l6. Zhotovitel je povinen upozornít objednatele na vady projektové dokumentace předané 
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich Plůběhu. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnít, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnítelné z téhož titulu. 

VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsáni této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená 
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

Vll.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího púsobení. 

VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce púsobení. 
Pokud by tak neučiníla, nemůže se smluvní strana odvolávat na pllsobení vyšší moci. 

VIL21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu 
smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč. 

Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnll 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku. 

Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z dúvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnll, nedodrží 
tennín dokončení a předání předmětu díla. 
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Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písenmě, prokazatelně doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany 
výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou 
do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den 
doručení třetí den uložení zásilky u pošty 

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnú vyklidit 
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla. 

V případě nesplnění této povimlOsti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vzníkly. 

VI1.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy zpúsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
včetně zabudovaného materiálu. 

VI1.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technícké parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 

VIl.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/200 I Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupúsobit při výkonu finanční kontroly na předmět 
zakázky. 

V11.25. Zhotovitel je povinen vést a prúběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelú 
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit. Právo změny poddodavatele, prostředníctvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Objednatel si v souladu s § 105 
odst. 2) zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhradil 
v zadávacích podmínkách požadavek, že určité významné činnosti při plnění 
veřejné zakázky musí být plněny přímo zhotovitelem. Jedná se o stavební práce 
související s pokládkou asfaltových vrstev. Za nesplnění této podmínky je zhotovitel 
povínen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. 

VIl.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vzníkne smluvní 
nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této 
smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

VI1.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k infonnacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré infonnace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních 
údajú ve smyslu zák. č. 10 l/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty 
třetím osobám. 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

VIII.!. Smlouvu lze změnít nebo zrušit jen písemnou fonnou - číslovaným dodatkem, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněn)'ch zástUPCll obou smluvních stran. 
Ostatní ujednání zmocněncll stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující 
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva. 
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VIlI.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

VIll.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 

VIlI.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 

VIlI.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízerúm sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

VIlI.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písenlllě v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostředníctvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání píselllllosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny píselllllosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

Pokud je doručováno prostředníctvím datové schránky, platí pro dOničení postup 
stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

VIII.S. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

VIlI.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

VIII. JO. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

Doplněný Návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou a stane se nedílnou 
součástí nabídky účastníka zadávacího řízení. V případě nejasných údajů v nabídce 
účastníka zadávacího řízení, jsou rozhodující doplněné údaje v tomto Návrhu smlouvy o 
dílo. Účastník zadávacího řízení se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před 
podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti 
a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. 
Dále je účastník zadávacího řízení seznámen s podmínkami staveniště a se všemi 
okolnostmi, které mohou mit vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla 
a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka 
zadávacího řízení uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho 
provedení. 
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PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE 

Základní informace k elektronické aukci 

Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále "eAukce"). 
K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ. Nabídky účastníků budou 
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové 
ceny a kvality. Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel váhu jednotlivých kritérií následovně: 

I. Kritérium "Výše nabídkové ceny" 

2. Kritérium "Doba realizace díla" 

85% 

15 % 

Zadavatel sděluje, že hodnoty v obou kritériích jsou aukčními hodnotami eAukce. 

V souladu s § 121 odst. 2 zákona 134/2016 Sb. (dále "Zákona"), budou k účasti veAukci a k podání 
nových aukčních hodnot vyzvání ti účastníci zadávacíllO řízení, kteří nebyli dle § 121 odst. I, písm. b) 
vyloučeni, a to zasláním výzvy k účasti v elektronícké aukci (dále jen výzvy). 

Výzva bude doručena do elektronické schránky účastníka v systému PROEBIZ, v systému je pak 
k úkonu odeslání výzvy připojeno elektronické časové razítko. Součásti výzvy budou dle § 120 odst. 
4, písm. c) Zákona infonnace, které budou účastníkovi poskytnuty v prúběhu eAukce. V souladu s § 
120 odst. 4, písm. d až f) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při eAukci a 
podmínek k podávání nových aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého elektronického 
nástroj e. Postup v eAukci se bude odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový 
prúběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá kola eAukce budou charakterizovaná následujícím: 

Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi 
zadavatele k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční hodnoty 
"Výše nabídkové ceny" a "Doba realizace díla" nevyloučených účastníkll zadávacího řízelú tak, aby 
tyto odpovídaly jejich nabídkám dle předběžného hodnocení. Účastníkťun eAukce je umožněno do 
eAukční síně pouze nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. Účastníkťnn se v Kontrolním kole 
zobrazují pouze jejich vlastní aukční hodnoty. 

Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona budou účastníci vyzváni ke změně svých aukčních 
hodnot a účastníkťnn budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 Zákona. Změny aukčních hodnot 
je oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do prúběhu těchto změn již nemllže jakkoliv 
zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude ukončeno v souladu s § 
121 odst. 8, písm. b) v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí 
nabídek. Délka Aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas 20 minut s možností jeho 
prodlužoválú dle následujících parametrů. Pokud v posledních 2 minutách stanovené doby dojde 
v eAukční síni k takové změně aukční hodnoty, která zpúsobí změnu aktuálního pořadí nabídek, bude 
trvání eAukce prodlouženo o další 2 minuty a to počínaje okamžikem provedené změny. Tímto 
zplisobem bude trvání eAukce prodlužováno až do doby, kdy v posledních 2 minutách běhu 
Aukčního kola nedojde ke změně aktuálního pořadí nabídek. Zadavatel upozonluje, že systém 
neumožní dorovnat nabídku s nejvyšším počtem bodli (tj. nelze dorovnat nabídku účastníka na 
aktuálně I. pořadí). Účastník bude o dosaželú této skutečnosti informován. 
Zadavatel dále upOZOrtllUe, že v případě takové změny aukční hodnoty, která zplisobí dorovnálú 
celkové nabídky účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené 
změny aukční hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by 
vzhledem k dosaženému počtu bodú měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou, 
bude v systému zařazena na horší pořadí než nabídka podaná dříve. 

V eAukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukční hodnoty "Výše nabídkové ceny" 
ve výši 0,1 %, údaje k minimálnímu rozdílu se vztaluuí ke stáv'\iící hodnotě položky, kterou daný 
účastník požaduje změnit (ti. porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka). 
V eAukci je dále stanoven rozsah hodnot aukční hodnoty "Doba realizace díla" na interval mezi 
90 dny až 133 dny včetně (tj. účastník mllže v Aukčním kole nabídnout jakoukoliv hodnotu z tohoto 



intervalu a to včetně mezních hodnot, nemlI že však nabídnout hodnotu nižší než 90 dnil nebo vyšší než 
133 dnú). Minimální krok aukční hodnoty "Doba realizace díla" je stanoven na hodnotu 1; 
účastník milže tuto aukční hodnotu v prilběhu Aukčního kola nejen snižovat, ale i zvyšovat. 

V eAukci bude stanoven maximální rozdíl cenových podání aukční hodnoty "Výše nabídkové ceny" 
ve výši 50 %, údaje k maximálnhnu rozdílu se vztahují k nejnižší možné hodnotě položky, kterou 
daný účastník požadl\Íe změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky u 
všech účastníkú). Maximální krok aukční hodnoty ,,Doha realizace díla" není stanoven. 

Účastníklnn budou v Aukčním kole mimo jejich vlastní nabídku zobrazovány infonnace o nejlepší 
hodnotě Kritéria Č. 1 "Výše nahídkové ceny", o nejlepší hodnotě Kritéria č. 2 "Doba realizace 
díla", nejvyšší dosažený počet bodů a dále aktuální pořadí podle jejich ekonomické výhodnosti na 
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. 

Pro účast v eAukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup do 
eAukční síně je umoŽllěn prostřednictvím internetového prohlížeče.V případě vzniku objektivních 
technických potíží na straně zadavatele, případně poskytovatele eAukčního systému, bude zadavatel 
eAukci opakovat. 

Po ukončení eAukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu závěrečného protokolu. 
Zadavatel v souladu s § 36, odst. 5 Zákona stanovil IhMu na elektronické podepsání závěrečného 
protokolu na dva pracovní dny ode dne ukončení eAukce. V systému PROEBlZ je k úkonu 
autorizace závěrečného protokolu připojeno časové razítko kvalifikovaného poskytovatele. V případě, 
že účastník svou nabídku učiněnou v eAukci elektronicky nepodepíše, bude na veškeré změny 
aukčních hodnot účastníka pohlíženo jako na změny, které byly od počátku pro nedostatek formy 
neplatné a zadavatel je v souladu s § 48, odst. 2, písm. a) Zákona oprávněn účastníka ze zadávacího 
řízení vyloučit. Zadavatel dále uvádí, že v souladu s čl. 24, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 910/2014 provede po 24 hodinách od elektronického podepsání závěrečného protokolu 
účastníkem ověření platnosti celtifikátu účastníka. V případě, že při tomto ověření bude certifikát 
účastníka shledán neplatným, vyzve zadavatel účastníka k podání vysvětlení a zadavatel následně 
rozhodne o dalším postupu. 

Technické nároky eAukčního systému PROEBlZ 

Následující úd'\ie se týkají počítače, ze kterého se bude účastník vzdáleným příshlpem přes veřejnou 
datovou síť Internet (dále jen "Internet") do eAukce přihlašovat. 
Počítač účastníka musí mít funkční připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto připojení 
k Internetu aktivní. Pro účast každého účastníka veAukci je nutné mit v počítači nainstalovaný 
internetový prohlížeč. Program eAukčního systému je optimalizován pro internetový prohlížeč 
Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší. 

Funkční nastavení intemetového prohlížeče 
Pro správné fungování eAukčního systému PROEBIZ je nutné mít v internetovém prohlížeči správně 
nastavenou funkci pro soubory cookíes. Návod jak povolit cookíes v internetovém prohlížeči 
naleznete na intemetové adrese: http://proebiz.comlpodpora. 
Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software platnou v době konání eAukce, která je 
nutná pro korektní chod eAukčního systému, zvláště pak pro podepisování dokumentil elektronickým 
podpisem. Aktuální verzi Java Software je možné ověřit, případně stáhnout z internetové adresy 
http://java.com/. Tento software je k dispozici zdarnm. Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash 
Player. 

Účastník musí vlastnit platný elektronícký podpis založený na kvalifIkovaném certifIkátu, který 
splňl\Íe požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 91012014 a příslušné legislativy 



České republiky. Elektronické podpisy založené na kvalitikovaném cet1itikátu vystavltií kvalifikovaní 
poskytovatelé služeb v jednotlivých členských státech EU. 

Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétlú osobu odpovědnou za účast v eAukci (dále jen 
"odpovědná osoba") a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení 
a e-mail. K dané eAukci múže účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více 
odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Při 
zavedení odpovědné osoby do systému PROEBlZ bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno, 
příjmení a e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručovátú 
Výzev k účasti v elektronických aukcích, pro práci s Přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do 
eAukční síně. O vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna AktivačnÚll e
mailem administrátora. Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivačním e-mailu zvolí své přístupové 
údaje, elektrOlúckou schránku aktivuje a po aktivaci již bude nút obsah této schránky pod svou 
výlučnou kontrolou. Veškeré údaje v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného zadavatele. 
V případě ztráty přístupových údajit k elektronické schránce kontaktttie odpovědná osoba 
administrátora eAukce s požadavkem na zaslání nového Aktivačního e-mailu a poté si volbou nových 
přístupových údajit schránku reaktivttie. Zadavatel uvádí, že v případě, že k účtu odpovědné osoby již 
elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla aktivována, pak administrátor Aktivační e
mail obvykle neodesílá. O doručení výzvy k účasti v elektronické aukci (resp. o jejím zpřístupnění 
v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyrozuměna Notifikačním e-mailem administrátora. 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Informace zadavatele poskytnuté v souladu s § 36, odst. 4 Zákona 
Podmínky elektronické aukce byly zpracovány společnosti NAR marketing s.r.o, Masarykovo nám. 
33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. 
Zadavatel stanovil kritéria hodnocení včetně stanovení vah, dále pak konkrétní hodnoty týkající se 
délky Aukčního kola, doby jeho prodlužování, minimálního a maximálního rozdílu při podání změn 
aukčních hodnot a dále informace, které se účastníkovi zobrazí v Aukčním kole. Zadavatel rovněž 
stanovil časovou Ihittu pro elektronické podepsání závěrečného protokolu. 
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