Zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

OTEVŘENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE
PODLIMITNÍ HODNOTY

“MODERNIZACE PROSTOR
PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V
BÍLOVECKÉ NEMOCNICI,
A.S.”

Podpořeno z Programu švýcarsko – české spolupráce
Supported by a grand from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged
European Union
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1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

“MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V
BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.”

2. NÁZEV A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
název projektu: „MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ
V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, a.s.“
Podpořeno z programu švýcarsko – české spolupráce.
Supported by a grand from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Registrační číslo sub-projektu: CH.10/1/007

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Adresa:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Bílovecká nemocnice, a.s.
17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
Ing. Kamil Mašík a MUDr. Dagmar Palasová
26865858
CZ26865858

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA
Zastoupení zadavatele v řízení.
Výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost:
Název:
Adresa:
Kontaktní adresa:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Miroslav Švancar
Petra Křičky 2700/1, 702 00 Ostrava
Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh
62340701
Miroslav Švancar
+420 596 11 70 46, +420 773 90 90 80
svancar.vz@gmail.com

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
35 998 824,87 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná.

6. MÍSTO REALIZACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
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7. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 9 zákona - Stavební práce
Název
stavební práce
práce spojené s přípravou staveniště
stavební montážní práce
práce při dokončování budov

CPV
45000000-7
45100000-8
45300000-0
45400000-1

Měrná
jednotka

Množství

kpt
kpt
kpt
kpt

1
1
1
1

8. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a
výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace viz. Přílohy č. 5 a č. 6.
Projekt řeší stavební úpravy budov dokončených staveb „C“ a „B“ v rámci komplexu budov Bílovecké nemocnice, a.s.
1)
Projekt řeší stavební úpravy dokončené stavby „C“ Bílovecké nemocnice, a.s. v nadzemních podlažích 2, 3, 4 a
přístavbu přestřešení s opláštěním pro účel kryté terasy a krytého ochozu (zimní zahrady) v prostoru západního
průčelí dilatačního celku C v rámci komplexu budov Bílovecké nemocnice, a.s.
Ve vnitřních prostorách je navržena modernizace oddělení lůžkové následné péče s vytvořením zázemí a prostor,
které by odpovídaly potřebám pacientů a požadavkům současných vyhlášek, norem a mezinárodním standardům pro
dlouhodobou péči. Jsou navrženy dvoulůžkové pokoje se samostatným hygienickým zařízením pro dva pokoje, dále
pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové se společným hygienickým zařízením. Dále je ve 3 NP navržen kabinet
pro styk lékařů s příbuznými pacientů. Na podlažích jsou navrženy společenské místnosti, vyšetřovny, sesterny,
kuchyňky, denní místnost personálu, úklidové komory se skladem, sklad sterilního materiálu, WC personálu, společné
umývárny a WC pacientů. Pro pacienty je dále navržena krytá terasa a ochoz s možností funkce jako zimní zahrada.
Prostor je přestřešen a krytý skleněnou stěnou. Dále je navržena oprava stávajícího výtahu, v úrovni 2. NP kaple pro
možnost důstojného rozloučení pozůstalých.
V rámci stavebních úprav je navrženo nové rozčlenění prostoru pomocí zděných příček, nové konstrukce podlah nebo
nové nášlapné vrstvy, nové úpravy vnitřních povrchů omítkami, novými obklady, stropy omítnuté nebo
sádrokartonové podhledy. V dotčených podlažích jsou navrženy nové rozvody vody, kanalizace, slaboproudu, NN,
topení je navrženo nové, nucené větrání vybraných prostor, u kterých by přirozené větrání okny nebylo možné.
2)
Projekt řeší stavební úpravy dokončené stavby 1.pp a části 1.np budovy „B“ v rámci komplexu budov Bílovecké
nemocnice, a.s. navržené stavební úpravy řeší umístění oddělení rehabilitace dle požadavků investora do prostoru
1.pp budovy „B“. Vlastní rehabilitace sestává z místností pro fyzioterapii, ergoterapii, magnoterapii, vodoléčbu,
místnosti tělocvičny. Dále je navržena recepce, oddělené šatny a WC pro pacienty, nově bude umístěna část
centrálních zaměstnaneckých šaten. U šaten je navržena denní místnost, na podlaží je také úklidová místnost. V rámci
akce jsou navrženy v dotčeném podlaží nové rozvody vody, kanalizace, slaboproudu, NN, topení a je navrženo nové
nucené větrání vybraných prostor.
Stavební práce na objektech „B“ a „C“ nebudou probíhat souběžně. Zadavatele absolutně vymezuje tento
postup stavebních prací: Jako první budou realizovány veškeré stavební práce na objektu „B“ a teprve
následně budou zahájeny stavební práce na objektu „C“.

Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvádí konkrétní názvy či konkrétní označení
výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel připouští pro plnění předmětné
veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Je-li tedy v zadávacích podkladech
uveden konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard
a může být nahrazen stejně kvalitní nebo kvalitnější alternativou.
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9. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 45 ZÁKONA


Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří Přílohu č.6
zadávací dokumentace.



Pokud zadávací dokumentace, technické podmínky či projektová dokumentace s výkazem výměr obsahují
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace branná pouze jako
typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel
garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní
funkčnost navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálu použitých ve stavbě a zajistí dodržení
všech požadovaných technických a uživatelských standardů stavby.
Jestliže uchazeč ve své nabídce nahradí specifikovaný materiál jiným ekvivalentem, je povinen do nabídky
vložit technické listy, jimiž u daného ekvivalentu prokáže minimálně shodné vlastnosti, technické a
kvalitativní parametry se zadavatelem navrhovaným a specifikovaným materiálem. Jestliže navrhovaný
ekvivalent nebude splňovat zadavatelem stanovené parametry, které je nutno považovat za minimální
standard, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel vymezil obchodní podmínky absolutním způsobem. Zadavatelem vymezené obchodní podmínky
jsou pro uchazeče závazné a jsou vymezeny ve vzoru Smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.
Obchodními podmínkami jsou:
-

platební podmínky,

-

dodací podmínky,

-

záruční podmínky,

-

sankční podmínky,

-

další podmínky, které si zadavatel vymezil (např. požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě apod.).

Uchazeč je oprávněn provádět doplnění vzoru Smlouvy pouze na místech vyznačených, zejména je povinen doplnit
své identifikační údaje, nabídkovou cenu a další hodnoty, které jsou předmětem hodnocení. V opačném případě bude
tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Uchazeč je povinen doložit k návrhu Smlouvy jednotlivé přílohy dle instrukcí uvedených v zadávací dokumentaci.
Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy, včetně příloh, je pro uchazeče závazný.
Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby,
podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude
obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy
předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložení neúplně doplněného nebo
nepodepsaného textu Smlouvy je důvodem k vyloučení nabídky uchazeče.
Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají
společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou
nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve
všech částech k podpisu určených).
11. POŽADAVKY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ



Veřejná zakázka nepodléhá režimu o ochraně utajovaných informací.
Dodavatel podáním své nabídky bere na vědomí, že uzavřená smlouva o dílo bude se všemi zákonem
požadovanými přílohami zveřejněna na profilu zadavatele.
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12. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ DODÁVEK DLE § 46C


Zadavatel nemá takové požadavky.

13. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY


Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

14. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel požaduje zpracování celkové nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky.
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za plnění veřejné zakázky, která bude
stanovena absolutní částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu/ výkazu
výměr, který je přílohou zadávací dokumentace.
Další požadavky:


Nabídková cena bude uvedena v CZK bez DPH.



Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně
DPH (sazba DPH 21 %, případně snížená sazba DPH – sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky
uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH.



Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.



Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky.



Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených
v položkovém rozpočtu. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr. Neocenění
jakékoliv položky, stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu práce, dodávky, služby pod jinou než
k tomu určenou položku výkazu výměr bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.



Uchazeči nesmí obsah a strukturu položkového rozpočtu/výkazu výměr jakýmkoli způsobem měnit či
upravovat.



Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena
jako cena »nejvýše přípustná«!



Oceněný položkový rozpočet a návrh smlouvy o dílo, podepsané osobou oprávněnou jménem či za uchazeče
jednat, jsou povinnou součástí předkládané nabídky.



Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož
musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.



Nabídková cena je předmětem hodnocení v kritériu: Nabídková cena bez DPH

15.

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ
PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

15.1

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v jedné kopii v písemné formě a
ve dvojím kompletním provedení v elektronické formě na datovém nosiči (CD/DVD), v českém jazyce.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním dokumentem tištěná forma.

15.2

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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15.3

Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného
porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za
uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou
nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.

15.4

Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci.
Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona, v jednom svazku, v řádně uzavřené
obálce, na které musí být uvedeno jméno uchazeče, jeho identifikační číslo a adresa. Dále musí být obálka
označena názvem veřejné zakázky “MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.” a označením „NEOTVÍRAT – NABÍDKA“.

15.5

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování
nabídky:
15.5/1 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol) a uvedení celkového počtu stran, k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 zadávací
dokumentace – Obsah nabídky.
15.5/2 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 zadávací dokumentace –
Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše
přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné
jménem či za uchazeče jednat. V případě jakéhokoliv rozporu mezi nabídkou cenou uvedenou na
krycím listě nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy je prioritním dokumentem návrh
smlouvy.
15.5/3

Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy včetně všech požadovaných příloh, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor smlouvy je přílohou zadávací dokumentace.
Předložení neúplné smlouvy o dílo je důvodem k vyřazení nabídky uchazeče z dalšího hodnocení.

15.5/4 Položkový rozpočet. Uchazeč ve své nabídce předloží Položkový rozpočet jako přílohu Smlouvy. Ke
zpracování položkového rozpočtu využije uchazeč položkové rozpočty/výkazy výměr, které jsou
součástí zadávací dokumentace.
15.5/5 Doklady k prokázání kvalifikace stanovené zákonem, kvalifikační dokumentace. Kvalifikační
dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se
zákonem je předpokladem uzavření smlouvy. Kvalifikační dokumentace je součástí této zadávací
dokumentace.
15.5/6 Doklady požadované v souladu s § 68 odst. 3 zákona:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Výše uvedené dokumenty musí být podepsány osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat.
15.5/7 Doklady o poskytnutí peněžní jistoty – dle článku č. 19. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
15.5/8 Doložku bezúhonosti dle kap. 20 níže a ostatní doklady a dokumenty požadované
zadavatelem. (Například technické listy, které je uchazeč povinen do nabídky vložit v případě, kdy
hodlá zadavatelem specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem – viz. článek 9. – Technické
podmínky).
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16. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:
 Nejnižší nabídková cena bez DPH
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnotící komisí hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
17. POŽADAVEK NA FORMU PODANÉ NABÍDKY
Nabídky se podávají výhradně v tištěné podobě.
Nabídka bude podána také v jedné kopii v tištěné podobě a ve dvojím kompletním provedení v elektronické formě na
datovém nosiči (CD/DVD) – viz. ustanovení bodu 15.1 této zadávací dokumentace.

18. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d)
zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu
zadávací dokumentace – Subdodavatelské schéma, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením,
jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo
stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.
Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané
osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně
podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči
bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své
nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
Nepředložení závazného písemného prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci je důvodem
k vyřazení jeho nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

19. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve
výši 700 000 Kč, slovy sedm set tisíc Kč.
Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 ZVZ.
Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:
Číslo účtu zadavatele:
Kód banky:
Název banky:
Adresa pobočky:

35-3952570207
0100
Komerční banka, a.s.
Bílovec, Slezské náměstí

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
Variabilní symbol:

IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče

Specifický symbol:

Evidenční číslo VZ, pod kterým je veřejná zakázka vyhlášena v informačním systému –
Věstníku veřejných zakázek.
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Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka
odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení
banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že
uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé
orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o
složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud
uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.
V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly
pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění:
Platební symboly pro vrácení peněžní jistoty:
Číslo účtu:
………………………….………….
Kód banky:
………………………….………….
Název banky:
………………………….………….
Adresa pobočky:
………………………….………….
Variabilní symbol:
……………………………………..
V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny
bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude kopie
bankovní záruky, která bude do nabídky vložena nevyjímatelným způsobem.
V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál písemného
prohlášení, které pojistitel vydal pojištěnému o závazku vyplatit zadavateli pojistné plnění za podmínek §
67 odst. 7 zákona. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která
má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Originál písemného prohlášení bude do nabídky vložen vyjímatelným
způsobem. Součástí nabídky bude kopie písemného prohlášení, která bude do nabídky vložena nevyjímatelným
způsobem.
Bude–li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po
celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona.
20. DOLOŽKA BEZÚHONNOSTI
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit čestné prohlášení dodavatele k doložce o bezúhonnosti, která je
přílohou zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jménem či za
dodavatele jednat. U konsorcia či sdružení čestné prohlášení podepisují všichni jeho členové. Předložené
čestné prohlášení musí být v originále nebo úředně ověřené kopii.
21. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 03.11.2014 v 09:00 hod. Sraz uchazečů prohlídky místa plnění je u vjezdu
do areálu nemocnice (vrátnice), Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec.
Kontaktní osoba: Miroslav Švancar, Česká 1108/18, 700 30 Ostrava – Zábřeh, tel. +420 596 11 70 46 +420 773 90 90
80, e-mail: svancar.vz@gmail.com.
22. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to ve lhůtách
a za podmínek stanovených § 49 zákona.
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Žádosti o dodatečné informace budou zasílány písemně, a to na e-mailovou adresu: svancar.vz@gmail.com nebo
poštou na adresu: Miroslav Švancar, Česká 1108/18, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
Kontaktní osoba: Miroslav Švancar, tel. +420 596 11 70 46 +420 773 90 90 80.
Žádost o dodatečné informace musí obsahovat jméno fyzické osoby či název společnosti dodavatele (uchazeče), jméno
kontaktní osoby dodavatele, adresu dodavatele, e-mailovou adresu, telefonní spojení a formulaci dotazu dodavatele.
23. PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky budou podány pouze písemně, v listinné podobě (s přiloženým médiem v elektronické podobě), v souladu
s ustanovením § 69 zákona. Nabídky budou doručeny v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejné
zakázky a adresou uchazeče.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:

23. 10. 2014

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

18. 11. 2014 v 10:00 hodin

Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Nabídky lze osobně doručit v pracovní dny, v časovém rozmezí od 08:00
hodin do 14:00 hodin.
Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč (dodavatel). Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či
jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.

MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Místo pro podání nabídek ve lhůtě od 23. 10. 2014 do 17. 11. 2014 (POZOR: poslední pracovní den v týdnu je 14. 11. 2014.
17. 11. 2014 je státní svátek – tzn. 15. 11. 2014 – 17. 11. 2014 jsou neúřední dny)

Miroslav Švancar, administrátor VZ, Česká 1108/18, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Místo pro podání nabídek ve lhůtě 18. 11. 2014 (poslední den lhůty pro podání nabídek) od 08:00 hodin do 10:00 hodin:
Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, v zasedací místnosti.
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Miroslav Švancar, tel. 596 11 70 46, mobil 773 90 90 80, e-mail:
svancar.vz@gmail.com
24. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 18. 11. 2014 v 10:00 hod v zasedací místnosti, Bílovecká
nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec.
Otevírání nabídek se může zúčastnit maximálně 1 zástupce dodavatele, který podal nabídku do konce lhůty pro
podání nabídek a který nebyl z výběrového řízení do této doby vyloučen.
Vybraný zástupce dodavatele, který se otevírání obálek bude účastnit, se před zahájením otevírání obálek, musí
prokázat originálem plné moci s pověřením se tohoto jednání účastnit, od osoby oprávněné za zájemce jednat, pokud
však není on sám touto osobou. Osoba, která se jednání bude účastnit, se prokáže také průkazem totožnosti. Jednání
se mohou dále účastnit zástupci zadavatele, zástupci poskytovatele finančních dotačních prostředků a společnosti
administrátora VZ.
25. ZADÁVACÍ LHŮTA
Dle ustanovení § 43 zákona. Zadávací lhůta je stanovena do 30. 04. 2015.
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26. ABSOLUTNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Zadavatel si absolutně vymezuje níže uvedené požadavky, které je uchazeč povinen dodržet a akceptovat.
1) V případě neposkytnutí dotace si zadavatel vyhrazuje právo výběrového řízení zrušit, případně odstoupit
od uzavřené smlouvy, a to bez jakýchkoliv finančních či jiných nároků dodavatele.
2) Dodavatel se podáním nabídky zavazuje dodržovat pokyny poskytovatele dotace o povinné publicitě
projektu. Pravidla jsou vymezena Postupy pro zajištění publicity vydanými EF, k dispozici na www.swisscontibution.cz
3) Veškeré použité materiály, zařízení a technologie musí být nové, nepoužité, musí mít 1. jakostní třídu a
musí být schváleny pro použití v ČR.
4) Dodavatel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů vstup do objektu a
na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Jedná se o
kontrolu těchto institucí: Ministerstvo zdravotnictví – EF, odbor kontroly, Nejvyšší kontrolní úřad,
Ministerstvo financí – odbor kontroly, Národní koordinační jednotka, Švýcarská agentura pro rozvoj a
spolupráci, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, Finanční úřad. Uchazeč má povinnost vytvořit
podmínky ke kontrole a poskytnout součinnost, umožnit přístup k originálům účetních dokladů, záznamům
a informacím na nosičích dat.
5) Dodavatel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního
ukončení projektu, veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu, přičemž běh lhůty se začne
počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
6) Dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky
v souladu s ustanovením § 147a zákona.
7) Dodavatel se zavazuje umožnit technickému dozoru investora vstup do objektu a na pozemky dotčené
projektem a jeho realizací, a kontrolu průběhu realizace dodávky.
8) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je potřeba postupovat dle § 58 zákona.
9) Dodavatel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“),
odsouhlasený objednatelem, a to nejpozději ke dni oboustranného podpisu smlouvy. Tento harmonogram
musí obsahovat závazné termíny jednotlivých prováděných prací a musí být uvedeny základní druhy prací
v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční
objem prováděných prací. Harmonogram provádění díla bude přílohou č. 3 smlouvy.
10) Dodavatel je povinen předložit objednateli finanční harmonogram, a to nejpozději ke dni oboustranného
podpisu této smlouvy. Harmonogram bude fázovaný do kalendářních týdnů. Z jeho obsahu bude zřejmá
finanční náročnost stavebních prací, dodávek a služeb pro každý jednotlivý časový úsek. Finanční
harmonogram bude přílohou č. 6 této smlouvy.

27. Uveřejňování informací na profilu zadavatele
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26865858
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28. Další části zadávací dokumentace - přílohy
Základní údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně 8 příloh:









Kvalifikační dokumentace k prokázání splnění kvalifikace.
Příloha č. 1 – Obsah nabídky
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Subdodavatelské schéma
Příloha č. 4 – Vzor smlouvy
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace
Příloha č. 6 – Výkaz výměr/rozpočet
Příloha č. 7 – Doložka bezúhonnosti

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1.

OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů.

1.1

Dle § 50 zákona - Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.

1.2

Dle § 51 odst. 4 zákona - Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k
plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

1.3

Dle § 51 odst. 5 a 6 zákona - Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50
odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 1.2 použije
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obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou
povinni veřejnému zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek
podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo
zadavatel nestanoví jinak.

1.4

Dle § 51 odst. 7 zákona - Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem
podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem
a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce.

1.5

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

1.5.1 Seznam kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 – § 132 zákona)
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na
prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 127 zákona a prokáže splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů.

1.5.2 Systém certifikovaných dodavatelů (§ 133 – § 142 zákona)
Použití systému certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou
platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

1.5.4 Zahraniční seznam dodavatelů (§ 143 zákona)
Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen
„zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí
Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií
nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel
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sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát
předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka,
pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu
nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu,
tak jak si je zadavatel vymezil, tj.
a)

základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 zákona,

b)

profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 54 písm. a) až d) zákona nebo,

c)

technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) zákona, jde-li o služby, a § 56 odst. 3
písm. a) až c) a písm. e) a f) zákona, jde-li o stavební práce.

Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni
lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace
Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění
kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.
Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 143 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu se seznamu kvalifikovaných
dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

1.6

Dle § 57 zákona - Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy
předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva podle § 82, povinen je předložit.
1.6.1 Stáří dokladů o prokázání splnění kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
1.6.2 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové
prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v
úředně ověřené kopii.

1.7

Dle § 58 zákona - Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel
povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení
této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může
zmeškání lhůty prominout.
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím
veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě
musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující slnění kvalifikace
v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
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2.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

2.1 Dle § 53 odst. 1 zákona:
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

2.2

a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště;

c)

který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu;

d)

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)

který není v likvidaci;

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele;

g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na
tyto osoby.

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

Dle § 53 odst. 1 zákona:

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 3 zákona předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona]

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [§ 53 odst. 1
písm. f) zákona]
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c)

potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odst. 1 písm. h) zákona]

d)

čestného prohlášení [§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona]

3.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dle § 54 zákona:
Slnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:


§54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.



§54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.



§54 písm. d) zákona: doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci osob odpovědných za
provedení prací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. A to pro
jednoho autorizovaného inženýra nebo technika, v oboru „Pozemní stavby“.

4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dle § 56 odst. 3 zákona, technické kvalifikační předpoklady.
Slnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a prokáže níže uvedené
předpoklady.

4.1

Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo
provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:
Předložení seznamu a osvědčení, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
V seznamu významných stavebních prací musí být uvedeno:
a)

název a popis předmětu zakázky – významné stavební práce,

b)

místo a doba provádění stavebních prací,

c)

cena stavebních prací bez DPH,

Pokud uchazeč předkládá seznam více významných prací, zřetelně označí ty, kterými prokazuje kvalifikační
předpoklad v tomto předmětném zadávacím řízení a ke kterým současně přikládá přílohou seznamu požadovaná
osvědčení. Z předložených příloh seznamu - osvědčeních musí vyplývat splnění níže uvedené min. úrovně, musí být
zřejmý předmět uvedené zakázky (stavebních prací), doba a místo jejího plnění, cena stavebních prací bez DPH, a
informace o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a
v dohodnutých termínech.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu
plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech provedl alespoň 5 stavebních
prací, jejichž předmětem byly zakázky obdobného charakteru, jako je předmět výběrového řízení, tedy stavební
práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce budov. Finanční objem každé jednotlivé referenční
zakázky uvedené v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem je nejméně 17 000 000 Kč bez DPH.
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4.2

Dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dle níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu
plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud se na realizaci předmětu veřejné zakázky bude podílet
jeden stavbyvedoucí s následujícím vzděláním a praxí:
Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, s minimální 5-ti letou praxí v oboru pozemní stavby,
včetně uvedení pracovněprávního nebo obdobného vztahu této osoby k dodavateli – formou čestného prohlášení.
Uchazeč dále doloží prostou kopii osvědčení o udělení autorizace. Předložená autorizace se vztahuje na stanovený
profesní kvalifikační předpoklad specifikovaný v článku 3. Profesní kvalifikační předpoklady. Pro splnění stanovených
kvalifikačních předpokladů je dostatečné předložení jednoho osvědčení o udělení autorizace osoby stavbyvedoucího.

5.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Uchazeč je povinen, v souladu s ustanovením § 50 odst.1 c) zákona, vložit do své nabídky čestné prohlášení, z něhož
bude zřejmé, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V Bílovci dne

………………………………………………….........................................
Ing. Kamil Mašík a MUDr. Dagmar Palasová
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