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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou dle dokumentu 

Zadávaní veřejných zakázek v Operačním programu Životního prostředí pro období 

2014-2020, a dle obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

 

Zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona 

o zadávání veřejných zakázek. Zákon se použije pouze podpůrně a přiměřeně. 

Jedná se o uzavřenou výzvu dle metodiky poskytovatele dotace určenou 

oslovovaným subjektům. 

 

 

 

 

„Trhová Kamenice – kanalizace a ČOV – TDI a koordinátor BOZP“ 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel zakázky: 

 

Městys Trhová Kamenice 

Raisovo nám. č. p. 4, 539 52 Trhová Kamenice 

IČO: 00271055 
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Přílohy: 

1. Krycí list nabídky 

2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

3. Návrh smlouvy - TDI, návrh smlouvy - koordinátor BOZP 

4. Projektová dokumentace v elektronické podobě – tyto podklady budou zdarma zaslány na 

základě emailové žádosti osobě pověřené činnostmi zadavatele 

(zadavacirizeni@viaconsult.cz).  

 

1. PREAMBULE 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na tuto 

zakázku se níže uvedená ustanovení zákona o veřejných zakázkách užijí pouze přiměřeně a pouze 

v tom rozsahu, v jakém je na něj přímo odkazováno. Tam, kde se dále odkazuje na zákon, je tím 

myšlen zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o 

zadávání veřejných zakázkách,“ „zákon“). 

 

Dotaz k zadávací dokumentaci je účastník povinen doručit pověřené osobě zadavatele 

(zadavacirizeni@viaconsult.cz) v písemné podobě nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím 

lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace, odešle 

zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně 

související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. 

Veškerá komunikace mezi účastníky a zadavatelem musí probíhat v českém jazyce.   

Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 

požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně 

platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky 

obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující zadavatelem určené významné 

činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem: 

Při plnění zakázky nemůže být poddodavateli plněn výkon pozice technického dozoru investora. 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací 

dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je účastník 

povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. 

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací 
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dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka 

z další účasti na zadávacím řízení.   

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 

obchodní firmu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, má za to, že 

se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto 

případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které 

splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

2. INFORMACE O ZADAVATELI 

2.1.  Základní údaje 

Název     : Městys Trhová Kamenice 

Sídlo     : Raisovo nám. č. p. 4, 539 52 Trhová Kamenice 

IČO     : 00271055 

Zastoupený : Ing. Iva Dostálová, starostka obce 

2.2.  Pověřená osoba zadavatele 

Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je VIA Consult a.s., Třinec, Lyžbice, 

nám. Svobody 527, IČO: 25084275. Korespondenční adresa pobočky: VIA Consult a.s., Kopečná 12, 

602 00 Brno. 

2.3.  Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve všech otázkách je Mgr. Bc. Milan Konečný, tel.: +420 605 201 156, e-mail: 

zadavacirizeni@viaconsult.cz. 

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP 

v rámci výstavby ČOV a kanalizace v zastavěném území obce Trhová Kamenice.  
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Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové 

dokumentace tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.  

 

Realizace díla se předpokládá v délce 600 kalendářních dní. 

 

Rozsah činnosti TDI: 

- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním 

povolením, 

- odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku, 

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace výstavby, 

- péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace 

dokončených částí stavby, vedení změnových listů stavby, 

- zpracování fotodokumentace provádění díla v digitální podobě, 

- kontrola souladu díla s prováděcí projektovou dokumentací,  

- dozor a kontrola kvality provádění díla, dohled nad správností realizace a technologických 

postupů, kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, 

- kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných 

zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, 

atesty, protokoly apod.), 

- kontrola vedení a zápisy TDI do stavebního deníku, 

- kontrola souladu prováděných prací s právními předpisy, platnými normami ČSN, 

- organizace a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně však 1x 

týdně, včetně zpracování zápisu a jeho rozeslání účastníkům výstavby,  

- min. 2 x týdně se bude vyskytovat na staveništi 

- přítomnost na staveništi technického dozoru nebo jeho zástupce je požadována 

minimálně 30 hodin měsíčně, což musí doložit každý měsíc zápisem docházky 

- kontrola správnosti fakturace na základě skutečně provedených prací a dodržení rozpočtu,  

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení Smlouvy o dílo včetně 

přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 
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- projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršuji parametry stavby, 

- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech, 

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, 

- spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných vad dokumentace, 

- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

událostmi, 

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí, 

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, 

- příprava a zabezpečení podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu, 

- organizaci zajištění kolaudačního souhlasu pro provedenou stavbu, účast při závěrečné 

prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu, 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků z předávacího řízení, 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 

- provedení konečného vyúčtování stavby, 

- aj. 

Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení technického dozoru investora. Pokud 

nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem. 

Činnost technického dozoru investora bude přizpůsobena povaze a charakteru projektu a podmínkám 

realizace ze strany zadavatele i zhotovitele díla. V případě delšího prodloužení realizace díla bude 

s příkazníkem (vybraným dodavatelem) uzavřen dodatek k příkazní smlouvě, řešící rovněž odměnu 

příkazníka. 

Součástí nabídkové ceny bude také závazek k případné zadavatelem vyžádané spolupráci při 

řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby. 

Požadavky na předmět veřejné zakázky specifikovány výše jsou stanoveny jako minimální.  

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení plnění zakázky uchovávat doklady související 

s plněním zakázky. 
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Činností koordinátora BOZP se rozumí zejména: 

• provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při 

přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 

pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

• kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem 

zamezení vstupu nepovolaným osobám, 

• účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla (min. 1x týdně), 

• min. 2 x týdně musí být přítomen na staveništi 

• informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi, 

• kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP a zda je dodržován Plánem BOZP 

pro danou stavbu, je-li tento plán vypracován, při provádění díla, 

• pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vést písemnou evidenci veškerých 

nedostatků, 

• okamžité informování všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 

• upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžaduje zjednání nápravy; 

• oznamování objednateli díla uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata 

opatření ke zjednání nápravy, 

• dle potřeby aktualizovat Plán BOZP a s těmito změnami prokazatelně seznamuje všechny 

odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech. 

Činnost koordinátora BOZP bude přizpůsobena povaze a charakteru projektu a podmínkám realizace 

ze strany zadavatele i zhotovitele díla. 

Požadavky na předmět veřejné zakázky specifikovány výše jsou stanoveny jako minimální.  

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení plnění zakázky uchovávat doklady související 

s plněním zakázky. 

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou této ZD. 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.990.000,- Kč bez DPH  

 

(předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby činí 130.000.000,- Kč bez DPH). 
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Doba plnění: Realizace díla se předpokládá v délce 600 kalendářních dní, předpokládaný termín 

zahájení realizace zakázky je léto/podzim 2019. 

 

Termíny jsou předpokládané (orientační) a závisí rovněž na průběhu výběrového řízení, podmínkách 

dotačního titulu a dalších organizačních skutečnostech na straně zadavatele. 

Činnosti v přípravné fázi projektu budou zahájeny již po podpisu smlouvy. 

 

Místo plnění: k. ú. Trhová Kamenice (blíže viz projektová dokumentace). 

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude 

celková nabídková cena v Kč bez DPH. Rozumí se součet nabídkových cen, uvedených v návrhu 

smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP a v návrhu smlouvy na výkon technického dozoru 

investora. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.  

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Účastník předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě 

stanovené zadavatelem pro podání nabídky.  

 

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před 

uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů, je účastník, se kterým byla 

uzavřena smlouva, povinen je předložit. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z 

obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 

3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení. 

 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je 

dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně 

oznámit a současně do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 

 

Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat 

zadavatele o změně své kvalifikace, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
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Veškeré dokládané údaje týkající se účastníka, se musejí vztahovat výhradně k osobě účastníka se 

současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem účastníka a jejíž 

veškeré závazky převzal účastník. 

 

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v 

plném rozsahu (mimo základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, tyto 

požadavky nelze prokázat pomocí poddodavatele), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 

rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen veřejnému 

zadavateli předložit analogicky dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek 

doklady prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele, doklady prokazující splnění 

profesní způsobilosti poddodavatele resp. pouze výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, 

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž 

vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či 

k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

 

Pokud nabídku podává několik účastníků společně, je každý z nich povinen prokázat splnění 

základní způsobilosti a profesní způsobilosti, resp. doložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné 

evidence v plném rozsahu. Splnění zbylých požadavků musí prokázat všichni účastníci společně. 

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím poddodavatele se 

předchozí odstavec použije obdobně. 

 

Pokud nabídku podává několik účastníků společně, jsou zadavateli povinni předložit současně 

s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, 

že všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 

vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 

zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. 

6.1 Základní způsobilost 

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel: 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 

řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek,  



 
 

9 

 

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti,  

e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž 

nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné 

situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením podepsaného čestného prohlášení – viz 

příloha č. 2 zadávací dokumentace. 

6.2 Profesní způsobilost 

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením: 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců přede dnem 

podání nabídky, 

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu zakázky (výpis z živnostenského rejstříku), 

• doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních 

právních předpisů: 

- autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

(vodohospodářské stavby) 

V případě, že splnění neprokazuje sám dodavatel, ale jiná osoba, je dodavatel povinen 

formou čestného prohlášení uvést vztah k této osobě (tj. zda je tato osoba 

poddodavatelem či zaměstnancem dodavatele). 

 

- osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, vydaného dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

V případě, že splnění neprokazuje sám dodavatel, ale jiná osoba, je dodavatel povinen 
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formou čestného prohlášení uvést vztah k této osobě (tj. zda je tato osoba 

poddodavatelem či zaměstnancem dodavatele). 

 

   6.3 Ekonomická kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje. 

    6.4 Technická kvalifikace 

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel předložením následujících dokladů: 

 
▪ seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před 

zahájením zadávacího řízení. Předložený seznam musí zahrnovat údaj o hodnotě (resp. 

investiční náklady akce) a době poskytnutí a identifikaci objednatele. 

▪ Účastník doloží seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru jako je předmět 

výběrového řízení – tj. činnost technického dozoru investora u realizace stavebních prací 

obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce 

vodohospodářské stavby, z toho minimálně jednu zakázku ve finančním objemu min. 

30.000.000,- Kč bez DPH (investiční náklady projektu) a minimálně dvě zakázky ve 

finančním objemu min. 15.000.000,- Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za každou 

zakázku (jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky). 

 

▪ Účastník doloží seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru jako je předmět 

výběrového řízení – tj. činnost koordinátora BOZP u realizace stavebních prací obdobného 

charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce 

vodohospodářské stavby, z toho minimálně jednu zakázku ve finančním objemu min. 

20.000.000,- Kč bez DPH (investiční náklady projektu) a minimálně dvě zakázky ve 

finančním objemu min. 10.000.000,- Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za každou 

zakázku (jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky). 

 

Jestli-že jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze tuto referenci 

použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany 

dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a v jakém rozsahu. 

Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené požadavky minimálně 3 referenčními zakázkami. 
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▪ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci účastníka nebo vedoucích zaměstnanců 

účastníka nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování 

příslušných služeb 

 

Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

Účastník předloží doklady o vzdělání a odborné kvalifikaci zaměstnanců účastníka, kteří se budou 

podílet na realizaci zakázky v pozicích definovaných níže.  

 

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů  

Účastník prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením: 

➢ dokladů o vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení) a odborné kvalifikaci osob (certifikáty, 

oprávnění, autorizace) na pozice v realizačním týmu viz níže. 

➢ profesních životopisů osob na pozicích v realizačním týmu uvedených níže, předložených 

formou česného prohlášení, obsahujících délku praxe a účasti na realizovaných projektech 

(včetně specifikace jejich profesní pozice v rámci praxe, specifikace referenčních zakázek a 

pozice na těchto zakázkách) a závazek podílet se na plnění zakázky (nejsou-li zaměstnanci 

účastníka) u uvedené funkce. 

 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti 

předmětu plnění zakázky  

Účastník je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto: 

➢ Technický dozor investora musí mít:  

o Min. 8 let praxe u zakázek obdobného předmětu plnění, přičemž jako TDI musel 

působit min. u 4 zakázek obdobného charakteru jako je předmět výběrového řízení – 

tj. činnost TDI u realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět 

plnění zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce vodohospodářské stavby, z toho 

minimálně dvě zakázky ve finančním objemu min. 30.000.000,- Kč bez DPH 

(investiční náklady projektu) a minimálně dvě zakázky ve finančním objemu min. 

15.000.000,- Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za každou zakázku (jedná se o 

celkovou hodnotu referenční zakázky), přičemž u dvou z těchto referenčních zakázek 

se muselo jednat o výstavbu (nebo rekonstrukci) kanalizace včetně výstavby (nebo 

rekonstrukce) ČOV (nebo CSOV, či obdobného technologického vodohospodářského 

celku). 

o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru vodohospodářské stavby. 

 

➢ Vedoucí koordinátor BOZP musí mít:  

o Min. 5 let praxe u stavebních zakázek, přičemž jako koordinátor BOZP musel působit 

minimálně u 4 zakázek obdobného charakteru jako je předmět výběrového řízení – tj. 
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činnost koordinátora BOZP u realizace stavebních prací obdobného charakteru jako 

je předmět plnění zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce vodohospodářské stavby, z 

toho minimálně dvě zakázky ve finančním objemu min. 20.000.000,- Kč bez DPH 

(investiční náklady projektu) a minimálně dvě zakázky ve finančním objemu min. 

10.000.000,- Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za každou zakázku (jedná se o 

celkovou hodnotu referenční zakázky). 

o Platné osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, vydaného dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

POZN.: Výše specifikované požadavky na členy týmu a jejich odbornost musí vyplývat z předložené 

dokumentace. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové týmu podíleli na realizaci 

předmětu zadávacího řízení dle výše specifikovaných pozic.  

 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

7.1. Návrh smlouvy 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 3 (Příkazní smlouva – TDI, Příkazní 

smlouva – koordinátor BOZP). Zadavatel výslovně požaduje použití obou závazných návrhů smluv, 

uvedených v příloze této zadávací dokumentace. 

Účastník není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele. 

Účastník je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze 

o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit zadavatele. 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či 

za účastníka; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě 

součástí nabídky účastníka. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením 

návrhu této smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového 

účastníka z další účasti na zakázce.  

K návrhu smluv účastník zpracuje a v rámci nabídky doloží: 
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- Výčet poddodavatelů a vyjádření jejich podílů na zakázce (uvedení poddodavatelů a 

vyjádření konkrétní části plnění zakázky, na které se budou podílet). V poddodavatelském 

schématu musí být mimo jiné uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých účastník prokazuje, či 

bude prokazovat kvalifikační předpoklady, a to v tom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se 

budou podílet na prokázání kvalifikačních předpokladů. Při specifikaci části plnění zakázky, 

které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze specifikace předmětu 

výběrového řízení uvedené v zadávací dokumentaci.  

Pozn.: Účastník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, 

jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový 

poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními 

předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového řízení. Své 

kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten 

nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny 

předmětné dokumenty předloženy. 

Pokud nabídka nebude obsahovat seznam poddodavatelů má se za to, že účastník realizuje zakázku 

sám bez pomoci poddodavatelů. 

Před podpisem smlouvy vybraný dodavatel doloží: 

• Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě (pozn.: vybraný dodavatel musí předložit platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu, přičemž pojistná částka předmětného pojištění musí činit alespoň 

2.000.000.- Kč). 

Pojistnou smlouvu není nutné předkládat již v rámci nabídky do výběrového řízení. Tato 

předmětná smlouva může být předložena až u podpisu samotné smlouvy v rámci 

poskytnutí součinnosti vybraného dodavatele před podpisem smlouvy. 

Pozn.: V případě, že vybraným dodavatelem bude sdružení více dodavatelů a pojistnou 

smlouvu bude předkládat v rámci nabídky pouze jeden z nich, musí být z předložené 

dokumentace patrné, že pojištění kryje škody způsobené dodavatelem - sdružením při 

realizaci zakázky tzn., že všichni dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám nést 

odpovědnost za škodu společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny 

• Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech 

souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění 

zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.  
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• Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním 

předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny. 

• Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění dle příloh č. 3 zadávací dokumentace – 

příkazních smluv. 

• Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. 

Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními 

předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady účastník a celková nabídková cena včetně DPH 

musí zůstat nezměněna. 

 

8. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 

Výše požadované jistoty: 

Zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách požaduje, aby účastníci k zajištění plnění 

svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 30.000,- Kč (slovy 

třicet tisíc korun českých).  

 

Forma poskytnutí jistoty: 

Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) nebo 

formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele nebo formou pojištění záruky (dle 

ustanovení zákona o pojistné smlouvě). 

 

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele 

účastník sdělí v rámci nabídky zástupci zadavatele údaje o provedené platbě.(např. příkaz 

k úhradě apod.) 

 

Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zástupce zadavatele (VIA Consult, a.s.) jsou následující:  

číslo účtu:   107-4209470247/0100 

variabilní symbol platby:  IČ uchazeče 

konstantní symbol:   558  

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele musí být připsána na účet 

zástupce zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek. 

 

Uvolnění peněžní jistoty se řídí zákonem. Neuvede-li účastník v rámci nabídky jinak, bude mu jistota 

vrácena na bankovní účet, ze kterého byla odeslána. V případě jiných požadavků účastníka na 

způsob vrácení jistoty (např. vrácení částky na jiný účet, variabilní symbol, atd.), musí tyto požadavky 

uvést účastníka v rámci nabídky. 
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9. Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky 

(doporučení zadavatele) 

9.1.  Způsob a forma zpracování nabídky 

Nabídku je účastník povinen podat písemně v listinné podobě v originále (označeném „ORIGINÁL“) v 

souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.  

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být společně s veškerými požadovanými 

doklady a přílohami svázány do jednoho svazku. 

Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, a identifikačními 

údaji účastníka. 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly 

dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést 

v omyl. 

Svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci 

s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí 

možnost jejich neoprávněného nahrazení. 

9.2.  Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky (jedná se pouze o 

doporučení zadavatele) 

Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů ke splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro 

sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1.  

„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“ 

a) krycí list nabídky 

b) dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 

c) podepsané návrhy smluv včetně příloh (např. seznam poddodavatelů) 

d) další dokumenty vyžadované zadavatelem v zadávací dokumentaci (např. plná moc) 

e) CD nebo DVD obsahující návrhy smluv v elektronické podobě (ve formátu *.doc),  

Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka. 



 
 

16 

 

10.  Způsob a místo pro podání nabídek 

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně 

poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:30 do 15:00 hod.) na adresu 

pobočky osoby pověřené činnostmi zadavatele – VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno, a to 

nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 29. 7. 2019 do 13:00 hod.  

Účastník je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce 

(balíku), která bude obsahovat svazek nabídky v originále. Obálka bude uzavřena, opatřena 

přelepkami s podpisem a razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem: 

 

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM –  

„Trhová Kamenice – kanalizace a ČOV – TDI a koordinátor BOZP“ 

 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude 

doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.  

11. Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni 

účastníci jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.   

12.  Práva zadavatele 

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady 

nesou účastníci sami. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny 

v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu až do podpisu smlouvy. 

 

13. Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora 

v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

V Brně dne 18. 7. 2019 

 

 

  

   ________________________                                                                 

             Mgr. Milan Konečný, VIA Consult a.s. 

  na základě plné moci zástupce zadavatele 


