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A. Úvodní ustanovení

Čl. 1. Úvodní informace
1. Veřejná zakázka s názvem „KANALIZACE A ČOV VŠESTARY A MÍSTNÍ ČÁSTI – TDI A BOZP“

je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“). Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí.
Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ je stanovena v délce 6 měsíců. Počátkem zadávací lhůty je konec
lhůty pro podání nabídek.
2.

Veřejná zakázky je spolufinancována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti Evropské unie a státního
rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“).
3.

Čl. 2. Identifikační údaje zadavatele
Název: Obec Všestary
IČ:

00269760

Sídlo: Všestary 35, 503 12 Všestary

Čl. 3. Profil zadavatele
Profilem zadavatele je adresa: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-vsestary

Čl. 4. Osoba zastupující zadavatele ve věcech výběrového řízení
Osoba zastupující zadavatele:
Název: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
IČO:
275 92 936
se sídlem: Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
jednající: Mgr. Matějem Váchou, jednatelem
Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není v zadávacích
podmínkách uvedeno jinak.
Doručovací adresa osoby zastupující zadavatele:
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
Tyršův dům, Újezd 450/40
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Kontaktní osoba: Mgr. David Švec, email: david.svec@ak-pkk.cz, tel +420 257 007 450

B. Textová část zadávací dokumentace

Čl. 1. Předmět veřejné zakázky a CPV
Předmětem veřejné zakázky je Výkon technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP v rámci
stavby “Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“. Veřejná zakázka je rozdělena na následujících 6
částí, a to podle jednotlivých částí díla (stavby):

část
zakázky
číslo:

Název části zakázky

Předpokládaná
hodnota díla
(stavby) v Kč bez
DPH

100

Místní část Všestary – Kanalizace a domovní kanalizační přípojky

52.843.699,00

104

Místní část Všestary – ČOV Všestary EO 1700

23.528.202,00

210

Místní část Rozběřice – Kanalizace a domovní kanalizační přípojky

24.260.551,00

220

Místní část Lípa – Kanalizace a domovní kanalizační přípojky

26.066.679,00

310

Místní část Rosnice – Kanalizace a domovní kanalizační přípojky

24.350.598,00

320

Místní část Bříza – Kanalizace a domovní kanalizační přípojky

30.599.615,00

všechny Celkem všechny části zakázky
části

181.649.344,00

V rámci každé výše uvedené části veřejné zakázky budou poskytovány následující služby:
Bližší specifikace předmětu plnění:
A.

Výkon technického dozoru investora (TDI)
Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti:
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•
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•
•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem
obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,
součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených zadavateli ve
stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,
kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli (dtto dodavateli) a
zabezpečení zápisu o této skutečnosti do stavebního (montážního) deníku,
Kontrola platnosti vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců dotčené infrastruktury,
platnosti smluv a zajištění jejich případného prodloužení / obnovení
organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na
nich převzatých,
kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací,
systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace
dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace,
projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního
souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní dodatky a změny předkládat
s vlastním vyjádřením zadavateli,
spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
spolupráce s projektantem dokumentace pro provádění stavby (DPS) a s vyšším dodavatelem stavby a
jeho subdodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u
technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí,
dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace
stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní
správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím
dokončením, podání této žádosti dle dispozic zadavatele,
kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací, informování zadavatele o všech závažných
okolnostech bez odkladu,
kontrola dodržování nákladů stavby a signalizace zadavateli možných odchylek od dohodnuté ceny díla
a platebního kalendáře, posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na
rozhodnutí zadavateli,
kontrola správnosti položek při postupné fakturaci při provádění stavby,
kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a
zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
koordinace prací s přímými zhotoviteli zadavatele a v souladu se smlouvami kontrola odevzdání
připravené práce na jejich navazující činnost,
koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud jde o přípojky, s
vlastníky stávajících staveb,
kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS,
kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobci materiálů, a výrobků, použitých při
realizaci díla,
kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich,
kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek
(atesty, protokoly, o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve
zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování
bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálních
zkouškách a účast na těchto zkouškách
sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv,
uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dotčené stavby (
spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při
ohrožení stavby živelnými událostmi,
kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění zadavatele na
nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem vůči dodavateli,
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B.

v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnoceni stavby, spolupráce při závěrečném
vyúčtování stavby,
příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o
odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby,
kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v
dohodnutých termínech,
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro uvedení díla do zkušebního provozu a pro kolaudační
řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu,
vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení,
obstarání kolaudačních povolení, zajištění opatření, spojených s vydáním kolaudačních rozhodnutí,
obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního
rozhodnutí, majících původ v činnostech zhotovitele,
pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního
prostředí,
zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání objednateli,
řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla.
Výkon TDI na staveništi minimálně každý pracovní den v průběhu výstavby

Činnost koordinátora BOZP (KBOZP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaslání oznámení o započetí stavebních prací na příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti práce
minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby,
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,
informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi,
kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP při provádění díla kontrola dodržování
podmínek Plánu BOZP pro danou stavbu,
pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků,
okamžité informování všech dotčených dodavatelů 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 vyžadování zjednání nápravy,
oznamování objednateli díla zjištěných nedostatků, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke
zjednání nápravy,
dle potřeby aktualizace Plánu BOZP a prokazatelné seznamování všech odpovědných pracovníků na
svých kontrolních dnech s těmito změnami

Místem plnění je převážně staveniště vymezené projektovou dokumentací a sídlo zadavatele.
Lhůta plnění: zahájení plnění: předpoklad dle časového harmonogramu v PD (podmínkou je řádné
dokončení zadávacího řízení), služby budou poskytovány po dobu realizace projektu, a to vždy
s ohledem na konkrétní část díla (resp. část veřejné zakázky).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3.400.000,- Kč bez DPH
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Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací
dokumentace.
Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací.
Lhůta plnění:
- zahájení plnění pro část 100: předpoklad [1.7.2017], předpokládaný termín dokončení: předpoklad
[30.9.2018]
- zahájení plnění pro část 104: předpoklad [1.7.2017], předpokládaný termín dokončení: předpoklad
[30.9.2018]
- zahájení plnění pro část 210: předpoklad [1.1.2018], předpokládaný termín dokončení: předpoklad
[31.12.2018]
- zahájení plnění pro část 220: předpoklad [1.1.2019], předpokládaný termín dokončení: předpoklad
[31.12.2019]
- zahájení plnění pro část 310: předpoklad [1.1.2018], předpokládaný termín dokončení: předpoklad
[31.12.2018]
- zahájení plnění pro část 320: předpoklad [1.1.2019], předpokládaný termín dokončení: předpoklad
[31.12.2019]
Klasifikace předmětu zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční
klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky
(CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání
zakázek, pokud jde o přezkum CPV takto:
Kód CPV
předmět dodávky

kód klasifikace CPV

Technicko-inženýrské služby

71 30 0000-1
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Čl. 2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
1. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky, a to vždy na celý
předmět veřejné zakázky (TDI + KBOZP). Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část veřejné
zakázky, na několik částí veřejné zakázky nebo i na všechny části veřejné zakázky.
2. Nabídka bude předložena písemně v listinné podobě 1x v originále, 1x v kopii a 1x elektronicky na
CD (CD je doporučeno).
3. Zadavatel variantní nabídku nepřipouští.
4. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Název veřejné
zakázky: „KANALIZACE A ČOV VŠESTARY A MÍSTNÍ ČÁSTI – TDI A BOZP“ s uvedením čísla části
zakázky, do které je nabídka podávána (např. ČÁST 100).
5. Na krycím listu nabídky bude uvedeno, pro které části veřejné zakázky je nabídka podána.
6. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče.
7. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
8. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
9. Nabídka bude předložena v pořadači (doporučeno) či jiné vazbě, která umožní snadné listování v
nabídce.
10. Nabídka bude obsahovat tyto části:
i. obsah (doporučeno)
ii. identifikační údaje
iii. Doklady k prokázání kvalifikace (s označením, pro které části veřejné zakázky jsou
doklady předkládány)
iv. Nabídková cena (pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou je podána
nabídka)
v. návrh smlouvy vč. příloh (tj. pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou je
nabídka podána)
vi. seznam poddodavatelů
vii. elektronická verze nabídky na CD (CD doporučeno)
11. Zadavatel dále požaduje, aby uchazeči své nabídky zabezpečili proti manipulaci a stránky nabídky
očíslovali.
12. SEZNAM PODDODAVATELŮ (příloha č. 4 zadávací dokumentace), zadavatel v souladu s § 105

odst. 1 písm. b ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky,
které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Pokud dodavatel nevyužije k plnění
veřejné zakázky poddodavatele, předloží o této skutečnosti čestné prohlášení.
13. Dodavatel není oprávněn podmínit plnění předmětu veřejné zakázky jím navrhovanými

podmínkami.
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 2.6.2017 v 10:00 hodin. Nabídky budou doručeny na adresu
osoby zastupující zadavatele, tj. PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův
dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
Otevírání obálek se bude konat dne 2.6.2017 v 10:15 hodin na adrese osoby zastupující zadavatele,
tj. PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha
1 – Malá Strana.
Zadavatel upozorňuje na to že, bude požadovat u dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako
podmínku pro uzavření smlouvy předložil
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Čl. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu do nabídky a do návrhu smlouvy, a to v členění cena
bez DPH, sazba DPH, DPH a cena vč. DPH. Nabídková cena bude uvedena pro každou část veřejné
zakázky, pro kterou účastník podává nabídku.
2. Dodavatel uvede způsob stanovení nabídkové ceny (např. počet hodin x jednotková cena).
3. Sleva z ceny – pokud dodavatel míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout
do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy
z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny) není přípustná.

Čl. 4. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Zadavatel umožňuje překročení nabídkové ceny pouze v souladu s ustanoveními příkazní smlouvy, jejíž
závazný návrh je přílohou této zadávací dokumentace.
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Čl. 5. Mimořádně nízká nabídková cena
Před odesláním oznámení o výběru dodavatele zadavatel provede posouzení mimořádně nízké
nabídkové ceny.

Čl. 6. Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace.

Čl. 7. Obchodní podmínky
1. Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou návrhu smlouvy - viz příloha č. 3 zadávací
dokumentace.
2. Dodavatel je povinen návrh smlouvy akceptovat a není oprávněn v návrhu smlouvy měnit žádné
podmínky, doplní pouze části, jejichž doplnění se předpokládá.

Čl. 8. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Pojištění odpovědnosti za škodu: Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil před podpisem smlouvy
platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem
objednateli nebo třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí alespoň
•

2 mil. Kč pro části 100, 210, 220, 310 a 320 veřejné zakázky

•

3 mil. Kč pro část 104 veřejné zakázky.

Čl. 9.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny ve všech částech podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114
odst. 1 ZVZ. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících hodnotících kritérií:
1. Výše nabídkové ceny (váha 90%). V rámci tohoto kritéria dodavatel (uchazeč) předloží nabídkovou
cenu. Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH (tj. celková cena za výkon technického dozoru
investora (TDI) a činnost koordinátora BOZP). Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez
DPH.
2. Kvalifikace a zkušenosti osob plnících veřejnou zakázku (váha 10%). V rámci tohoto kritéria
uchazeč předloží životopisy osob, prostřednictvím kterých hodlá plnit veřejnou zakázku. Životopisy
budou obsahovat seznam projektů, kterých se daná osoba účastnila a rovněž popis a délku praxe
v příslušném oboru. Bude se jednat o 3 osoby, a to
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a) Vedoucí týmu pro výkon TDI – váha 80%
b) Osoba vykonávající BOZP – váha 20%
V rámci subkritéria a) bude zadavatel hodnotit počet vodohospodářských projektů, kterých se vedoucí
týmu pro výkon TDI účastnil jakožto technický dozor investora. V rámci hodnocení budou brány v potaz
pouze vodohospodářské projekty v hodnotě nad 10 mil. Kč bez DPH (tj. hodnota investiční akce).
V rámci subkritéria b) bude zadavatel hodnotit počet projektů (staveb), kterých se osoba vykonávající
BOZP účastnila jakožto osoba odpovědná za BOZP. V rámci hodnocení budou brány v potaz pouze
projekty v hodnotě nad 10 mil. Kč bez DPH (tj. hodnota investiční akce).
Bude počet projektů u každé z výše uvedených osob. Zadavatel bude při hodnocení brát v potaz pouze
ty projekty, které byly úspěšně dokončeny.
Jednotlivé uvedené projekty budou prokázány předložením jejich seznamu ve formě čestného
prohlášení.
Maximální počet projektů, které budou brány při hodnocení v úvahu je 10 projektů u každé
z uvedených osob (tj. osoba, která se účastnila tohoto počtu projektů, získá v příslušném hodnotícím
kritériu maximální počet bodů).

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nabídková
cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější
k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové
bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise následně tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek podle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí.
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C. Podrobná specifikace požadavků na prokázání kvalifikace
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
- základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ
- profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ
- technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 ZZVZ
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST – SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST SPLNÍ ÚČASTNÍK, KTERÝ
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, Jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato
právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závod. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky
splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) 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,
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e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Základní způsobilost dle písm. a) musí být splněna v souladu s § 74 odst. 2 ZVZ
Prokázání základní způsobilosti:
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením prostých
kopií:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZVZ,
f) 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) ZVZ.
V souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a
mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87 ZZVZ.
Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ umožňuje účastníkům v nabídce doložit základní
způsobilost pouze čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 5 této zadávací
dokumentace). Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě
podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být doložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby.
PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI – SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST SPLNÍ ÚČASTNÍK, KTERÝ PŘEDLOŽÍ
a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje;
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují – tj. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím (pokrývajícímu) předmět veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro výkon TDI a KBOZP;
c) osvědčení o odborné kvalifikaci prostou kopií dokumentu
•

„osvědčení o autorizaci“ v oboru vodohospodářských staveb alespoň jedné osoby odpovědné
za vedení realizace předmětu plnění a
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•

příslušné osvědčení 1 osoby s odbornou způsobilostí KBOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Zadavatel požaduje ustanovení realizačního týmu zahrnujícího nejméně 2 a nejvýše 4 osoby:
1. Jeden pracovník jako vedoucí realizačního týmu, který je autorizovaný inženýr v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 5 let, účast při
zajišťování alespoň 2 akcí obdobného charakteru a rozsahu,
2. Jeden pracovník jako člen týmu – alespoň autorizovaný technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 3 roky, účast při zajišťování
alespoň 1 akce obdobného charakteru a rozsahu (platí pro případ nabídky do více částí
zakázky současně),
3. Jeden pracovník odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák.č. 309/2006 Sb.
Odborná způsobilost uvedená v bodě 3 může být zastávána pracovníky uvedenými v bodě
1 a 2 při současném splnění odborné způsobilosti.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

TECHNICKOU KVALIFIKACI PRO ČÁST 100 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROKÁŽE DODAVATEL,
KTERÝ DOLOŽÍ:
1.

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jehož součástí
budou alespoň 2 služby spočívající ve výkonu TDI u vodohospodářské stavby –
výstavbě/rekonstrukce kanalizace v hodnotě min. 20.000.000,-Kč bez DPH.
Účastník předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení s uvedením identifikace
objednatele a kontaktu na odpovědnou osobu, u níž lze uvedené údaje ověřit.

2.

Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve
smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZVZ
Zadavatel požaduje ustanovení realizačního týmu zahrnujícího nejméně 2 a nejvýše 4
osoby:
1. Jeden pracovník jako vedoucí realizačního týmu, který je autorizovaný inženýr v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 5 let, účast při
zajišťování alespoň 2 akcí obdobného charakteru a rozsahu,
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2. Jeden pracovník jako člen týmu – alespoň autorizovaný technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 3 roky, účast při zajišťování
alespoň 1 akce obdobného charakteru a rozsahu (platí pro případ nabídky do více částí
zakázky současně),
3. Jeden pracovník odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák.č. 309/2006 Sb.
Odborná způsobilost uvedená v bodě 3 může být zastávána pracovníky uvedenými v bodě 1 a
2 při současném splnění odborné způsobilosti.
Dodavatel uvedené doloží formou čestného prohlášení s uvedením jmen a zkušeností
jednotlivých členů týmu, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele.
TECHNICKOU KVALIFIKACI PRO ČÁST 104 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROKÁŽE DODAVATEL,
KTERÝ DOLOŽÍ:
1.

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jehož součástí
budou alespoň 2 služby spočívající ve výkonu TDI u vodohospodářské stavby –
výstavbě/rekonstrukce čistírny odpadních vod v hodnotě min. 15.000.000,-Kč bez DPH.
Účastník předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení s uvedením identifikace
objednatele a kontaktu na odpovědnou osobu, u níž lze uvedené údaje ověřit.

2.

Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve
smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZVZ
Zadavatel požaduje ustanovení realizačního týmu zahrnujícího nejméně 2 a nejvýše 4
osoby:
1. Jeden pracovník jako vedoucí realizačního týmu, který je autorizovaný inženýr v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 5 let, účast při
zajišťování alespoň 2 akcí obdobného charakteru a rozsahu,
2. Jeden pracovník jako člen týmu – alespoň autorizovaný technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 3 roky, účast při zajišťování
alespoň 1 akce obdobného charakteru a rozsahu (platí pro případ nabídky do více částí
zakázky současně),
3. Jeden pracovník odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák.č. 309/2006 Sb.
Odborná způsobilost uvedená v bodě 3 může být zastávána pracovníky uvedenými v bodě 1 a
2 při současném splnění odborné způsobilosti.
Dodavatel uvedené doloží formou čestného prohlášení s uvedením jmen a zkušeností
jednotlivých členů týmu, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele.
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TECHNICKOU KVALIFIKACI PRO ČÁST 210 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROKÁŽE DODAVATEL,
KTERÝ DOLOŽÍ:
1.

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jehož součástí
budou alespoň 2 služby spočívající ve výkonu TDI u vodohospodářské stavby –
výstavbě/rekonstrukce kanalizace v hodnotě min. 15.000.000,-Kč bez DPH.
Účastník předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení s uvedením identifikace
objednatele a kontaktu na odpovědnou osobu, u níž lze uvedené údaje ověřit.

2.

Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve
smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZVZ
Zadavatel požaduje ustanovení realizačního týmu zahrnujícího nejméně 2 a nejvýše 4
osoby:
1. Jeden pracovník jako vedoucí realizačního týmu, který je autorizovaný inženýr v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 5 let, účast při
zajišťování alespoň 2 akcí obdobného charakteru a rozsahu,
2. Jeden pracovník jako člen týmu – alespoň autorizovaný technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 3 roky, účast při zajišťování
alespoň 1 akce obdobného charakteru a rozsahu (platí pro případ nabídky do více částí
zakázky současně),
3. Jeden pracovník odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák.č. 309/2006 Sb.
Odborná způsobilost uvedená v bodě 3 může být zastávána pracovníky uvedenými v bodě 1 a
2 při současném splnění odborné způsobilosti.
Dodavatel uvedené doloží formou čestného prohlášení s uvedením jmen a zkušeností
jednotlivých členů týmu, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele.

TECHNICKOU KVALIFIKACI PRO ČÁST 220 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROKÁŽE DODAVATEL,
KTERÝ DOLOŽÍ:
1.

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jehož součástí
budou alespoň 2 služby spočívající ve výkonu TDI u vodohospodářské stavby –
výstavbě/rekonstrukce kanalizace v hodnotě min. 15.000.000,-Kč bez DPH.
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Účastník předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení s uvedením identifikace
objednatele a kontaktu na odpovědnou osobu, u níž lze uvedené údaje ověřit.

2.

Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve
smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZVZ
Zadavatel požaduje ustanovení realizačního týmu zahrnujícího nejméně 2 a nejvýše 4
osoby:
1. Jeden pracovník jako vedoucí realizačního týmu, který je autorizovaný inženýr v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 5 let, účast při
zajišťování alespoň 2 akcí obdobného charakteru a rozsahu,
2. Jeden pracovník jako člen týmu – alespoň autorizovaný technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 3 roky, účast při zajišťování
alespoň 1 akce obdobného charakteru a rozsahu (platí pro případ nabídky do více částí
zakázky současně),
3. Jeden pracovník odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák.č. 309/2006 Sb.
Odborná způsobilost uvedená v bodě 3 může být zastávána pracovníky uvedenými v bodě 1 a
2 při současném splnění odborné způsobilosti.
Dodavatel uvedené doloží formou čestného prohlášení s uvedením jmen a zkušeností
jednotlivých členů týmu, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele.

TECHNICKOU KVALIFIKACI PRO ČÁST 310 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROKÁŽE DODAVATEL,
KTERÝ DOLOŽÍ:
1.

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jehož součástí
budou alespoň 2 služby spočívající ve výkonu TDI u vodohospodářské stavby –
výstavbě/rekonstrukce kanalizace v hodnotě min. 15.000.000,-Kč bez DPH.
Účastník předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení s uvedením identifikace
objednatele a kontaktu na odpovědnou osobu, u níž lze uvedené údaje ověřit.

2.

Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve
smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZVZ
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Zadavatel požaduje ustanovení realizačního týmu zahrnujícího nejméně 2 a nejvýše 4
osoby:
1. Jeden pracovník jako vedoucí realizačního týmu, který je autorizovaný inženýr v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 5 let, účast při
zajišťování alespoň 2 akcí obdobného charakteru a rozsahu,
2. Jeden pracovník jako člen týmu – alespoň autorizovaný technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 3 roky, účast při zajišťování
alespoň 1 akce obdobného charakteru a rozsahu (platí pro případ nabídky do více částí
zakázky současně),
3. Jeden pracovník odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák.č. 309/2006 Sb.
Odborná způsobilost uvedená v bodě 3 může být zastávána pracovníky uvedenými v bodě 1 a
2 při současném splnění odborné způsobilosti.
Dodavatel uvedené doloží formou čestného prohlášení s uvedením jmen a zkušeností
jednotlivých členů týmu, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele.

TECHNICKOU KVALIFIKACI PRO ČÁST 320 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROKÁŽE DODAVATEL,
KTERÝ DOLOŽÍ:
1.

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jehož součástí
budou alespoň 2 služby spočívající ve výkonu TDI u vodohospodářské stavby –
výstavbě/rekonstrukce kanalizace v hodnotě min. 15.000.000,-Kč bez DPH.
Účastník předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení s uvedením identifikace
objednatele a kontaktu na odpovědnou osobu, u níž lze uvedené údaje ověřit.

2.

Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZVZ a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve
smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZVZ
Zadavatel požaduje ustanovení realizačního týmu zahrnujícího nejméně 2 a nejvýše 4
osoby:
1. Jeden pracovník jako vedoucí realizačního týmu, který je autorizovaný inženýr v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 5 let, účast při
zajišťování alespoň 2 akcí obdobného charakteru a rozsahu,
2. Jeden pracovník jako člen týmu – alespoň autorizovaný technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, minimální délka praxe 3 roky, účast při zajišťování
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alespoň 1 akce obdobného charakteru a rozsahu (platí pro případ nabídky do více částí
zakázky současně),
3. Jeden pracovník odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák.č. 309/2006 Sb.
Odborná způsobilost uvedená v bodě 3 může být zastávána pracovníky uvedenými v bodě 1 a
2 při současném splnění odborné způsobilosti.
Dodavatel uvedené doloží formou čestného prohlášení s uvedením jmen a zkušeností
jednotlivých členů týmu, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele.

D. Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky

Čl. 1. Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky
Dokumentace v podrobnostech specifikujících předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro
zpracování nabídky tvoří přílohu č. 2. – Projektová dokumentace k provedení stavby (DPS)
v elektronické verzi, která je umístěna na profilu zadavatele.
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E. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Identifikační údaje
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
Příloha č. 3 – Příkazní smlouva
Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů
Příloha ř. 5 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
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