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PREAMBULE 

Tyto základní zadávací podmínky (dále též „ZP“) spolu s ostatními částmi zadávací dokumentace 
slouží jako závazný podklad pro vypracování elektronických nabídek dodavatelů v rámci 
zjednodušeného podlimitního ízení pro tuto ve ejnou zakázku. Podání elektronických nabídek bude 
provedeno prost ednictvím elektronického nástroje www.vhodne-uverejneni.cz. Práva a povinnosti 
neuvedené v těchto zadávacích podmínkách se ídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). V p ípadě rozporu mezi těmito zadávacími 
podmínkami a zákonem, platí vždy p ednostně ustanovení zákona. Zadavatel upozorňuje, že pro 
úkony podání elektronické nabídky je nutná registrace dodavatele v elektronickém nástroji. 
Podrobné podmínky registrace a použití elektronického nástroje jsou uvedeny zde: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy. 

 

 

 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

Název zadavatele:  M sto Hrádek nad Nisou 
Sídlo:     Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 
IČ:    00262854 
DIČ:    CZ 00262854 
Tel:    +420 482 411 400 
e:mail:    mestohradek@muhradek.cz 
datová schránka:  4tkbw8g 
webové stránky:  http://www.hradek.eu 
profil zadavatele:   https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854  
 
Kontaktní osoby zadavatele: 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci p edmětné ve ejné zakázky je Mgr. 
Josef Horinka, starosta města. 

 

Osobou oprávněnou k provádění administrativních úkonů ve věci p edmětné ve ejné 
zakázky a k jednání ve věcech technických je Ji í Palas, referent odboru investic a správy 
majetku (OIaSM), tel.: +420 482 411 462, mobil.: +420 727 927 750, e-mail: 
palas@muhradek.cz. 

II. PORADCE ZADAVATELE 

Osoba pově ená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího ízení (dále jen 
poradce zadavatele) ve smyslu § 43 ZZVZ je: 
 
Firma: Compet Consult s.r.o. 
Sídlo: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Nusle 
IČ: 26502402 
DIČ: CZ26502402 
Kancelá :  Tržní nám 876/11, 460 01 Liberec  
Tel., fax:  +420 481 030 368 
e-mail:  competconsult@competconsult.cz 
ID datové schránky: bi7wdsf 
 
Poradce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího ízení 
včetně komunikace s dodavateli a účastníky ízení, k p ijímání a odpovídání dotazů 
podaných v rámci tohoto zadávacího ízení, p ijímání nabídek a k oznamování všech úkonů 
zadavatele v rámci tohoto zadávacího ízení. Poradce zadavatele nemá rozhodovací 
oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o p ípadném vylučování účastníků, o 
výběru dodavatele ani o p ípadných námitkách. 
Kontaktní osobou poradce zadavatele je Petra Pýchová tel.: +420 724 365 227, e-mail: 
petra.pychova@competconsult.cz, která je zmocn na ke komunikaci s dodavateli a 
účastníky v pr b hu tohoto zadávacího ízení.   

III. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM 

3.1. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, resp. účastníky zadávacího ízení bude 
probíhat prost ednictvím poradce zadavatele, jehož identifikační údaje jsou uvedeny 
v čl. II těchto ZP.  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854
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3.2. Komunikace mezi zadavatelem (poradcem) a dodavateli v zadávacím ízení probíhá 
písemně, ve výjimečných p ípadech lze použít i ústní komunikaci, bude-li její obsah 
v dostatečné mí e zdokumentován.  

3.3. Písemná komunikace mezi zadavatelem (jeho poradcem) a dodavatelem musí 
probíhat v elektronické podob , s výjimkou p ípadů uvedených v § 211 odst. 3 
ZZVZ. Nepůjde-li o komunikaci uskutečňovanou prost ednictvím elektronického 
nástroje, pak může komunikace mezi zadavatelem zastoupeným poradcem a 
dodavateli, resp. účastníky zadávacího ízení probíhat prost ednictvím datových 
schránek nebo e-mailem. Pro účely této elektronické komunikace požaduje zadavatel 
uvedení ID datové schránky účastníka nebo adresy pro oficiální e-mailovou 
komunikaci v „Titulním listu“ nabídky. Podmínkou pro p ijímání datových zpráv od 
poradce prost ednictvím datové schránky je aktivování funkcionality bezplatného 
p ijímání datových zpráv v uživatelském nastavení datové schránky účastníka. 

3.4. P i komunikaci uskutečňované prost ednictvím datové schránky je dokument doručen 
dodáním do datové schránky adresáta. Obdobný postup se uplatní p i doručování 
prost ednictvím e-mailu. 

3.5. Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysv tlení k zadávací 
dokumentaci, zašle své dotazy elektronicky datovou zprávou prost ednictvím 
elektronického nástroje Portál pro vhodné uve ejnění (PVU) https://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/00262854, nebo datovou zprávou do datové schránky poradci 
zadavatele, p ípadně e-mailem na jednu z adres pro elektronickou komunikaci 
uvedenou v čl. II těchto ZP. 

3.6. Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně p esného znění žádosti budou 
v souladu s § 98 ZZVZ uve ejňovány na profilu zadavatele na adrese 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854. Zde budou uve ejňována i 
p ípadná doplnění či změny zadávacích podmínek. 

3.7. Pokud nebude žádost o vysvětlení podle odst. 3.5. doručena odpovědné osobě 
zadavatele nejpozd ji 7 pracovních dn  p ed uplynutím lhůty pro podání nabídek, 
pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout. 

IV. OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE VE SMYSLU § 36 ODST. 4 ZZVZ 

Poradce zadavatele, společnost Compet Consult s.r.o., (bližší identifikace v čl. II těchto ZP), 
zpracoval ve spolupráci se zadavatelem tyto zadávací podmínky včetně jejich p íloh č. 1, 3, 5 
a 6. 

P ílohy č. 2 a 4 – Soupis prací, dodávek a služeb a projektová dokumentace byly zpracovány 
společností Projektový ateliér David spol. s r.o., Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14, IČ: 
27277577 a dalšími osobami uvedenými v těchto p ílohách. 

V. P EDM T VE EJNÉ ZAKÁZKY 

P edmětem ve ejné zakázky je rekonstrukce a p ístavba stávajícího objektu bývalého kina 
v ulici 1. Máje v Hrádku nad Nisou. V rámci stavby bude objekt p estavěn na polyfunkční 
objekt – sociální bydlení se 7 bytovými jednotkami vel. kategorie 1+kk (2x), 2+kk (4x) a 3+kk 
(1x) + 2 pronajímatelné obchodní jednotky. Dále bude součástí p edmětu plnění této ve ejné 
zakázky vybudování p ístupové komunikace a zpevněných ploch pro obslužnost objektu, 
napojení na teplovodní potrubí městské sítě CZT a zkultivování stávající zahrady za 
objektem. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854
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Podrobn  je p edm t zakázky definován projektovou dokumentací (dále jen „PD“) 
tvo ící p ílohu č. 4 t chto ZP.  
Projekt vybudování sociálního bydlení v Hrádku nad Nisou je rozdělen na dvě části. Část 1 – 
Sociální bydlení – Demolice, která eší kompletní odstranění stávajícího k ídla objektu 
s kinosálem a současně i demolici stávající d evěné kůlny a odstranění stávajícího 
drátěného oplocení, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 ZZVZ zadávána v samostatném 
výběrovém ízení pro ve ejnou zakázku malého rozsahu. Část 2 – Vybudování sociálního 
bydlení je p edmětem plnění této ve ejné zakázky. 

Ve ejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Sociální bydlení – Hrádek nad 
Nisou“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, číslo 
výzvy 06_18_104, název výzvy: Výzva 80.IROP – Sociální bydlení (SVL) II. – SC 2.1, 
registrační číslo projektu: CZ 06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008795. 

 

5.1. Kvalitativní parametry 

5.1.1. Dílo musí splňovat podmínky PD, musí být v souladu s p íslušnými českými, 
p ípadn  evropskými technickými platnými normami (ČSN EN, p ípadn  ČSN 
EN ISO), s obecn  závaznými právními p edpisy a p edpisy pro provád ní prací 
danými charakterem a rozsahem zakázky.  

5.1.2. Dodavatel bude p i uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. 
5.1.3. Všichni pracovníci budou náležitě proškoleni o bezpečnosti práce na stavbách. 

Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost p i provádění stavby v souladu se všemi 
platnými bezpečnostními p edpisy a normami, p edevším bude dodržován zákon č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a 
dodržována vyhláška č. 324/92 Sb. o bezpečnosti práce a technických opat eních p i 
stavebních pracích. 

5.1.4. Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí 
mít 1. jakostní t ídu, pokud není v zadávací dokumentaci a jejich p ílohách 
požadováno jinak. 

5.1.5. Veškeré použité materiály a za ízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během 
realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. PD 
byla zpracována tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala p ímé ani nep ímé 
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pokud PD takové 
odkazy obsahuje, pak se jedná o výrobky nebo materiály, jejichž použití nevede 
k omezení hospodá ské soutěže nebo je to odůvodněno tím, že samotný popis by 
nebyl dostatečně srozumitelný a p esný. V takovém p ípadě je možno takto 
specifikované výrobky a materiály nahradit jinými, s technicky a kvalitativně 
srovnatelnými parametry nebo nabídnout rovnocenné ešení. 

5.1.6. Vybraný dodavatel je povinen pro dočasný zábor ve ejné komunikace (vjezdu) ešit 
DIO (dopravně inženýrské opat ení). Hlavní zásadou bude omezit zábor na minimální 
nezbytný rozsah a práce provést v co nejkratším možném čase.  
 

5.2. P edpokládaná hodnota p edm tu ve ejné zakázky  
Celková p edpokládaná hodnota p edmětu ve ejné zakázky činí cca 23 mil. Kč bez DPH.  

 
5.3. Zat íd ní p edm tu zakázky dle kódu CPV 
Stavební práce  kód CPV: 45000000-7 
Elektroinstalační práce kód CPV: 45310000-3  
Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů kód CPV: 45332000-3 
Instalace a montáž úst edního topení kód CPV: 45331100-7 
Demolice a zemní práce kód CPV: 45110000-1 



Základní zadávací podmínky k ve ejné zakázce 
 „Sociální bydlení Hrádek nad Nisou“ 

 

- 6 - 

Výkopové a zemní práce kód CPV: 45112000-5 
Krajinné úpravy zelených ploch kód CPV: 45112710-5 

VI. MÍSTO A DOBA PLN NÍ ZAKÁZKY 

6.1. Místem pln ní zakázky je objekt bývalého kina v ul. 1. Máje 428, Hrádek nad Nisou. 
 

6.2. Doba pln ní 
6.2.1. P edání staveniště: p edpoklad 10/2019, podmínky p edání a p evzetí staveniště 

jsou podrobně ešeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvo í p ílohu č. 3 těchto ZP.  
6.2.2. Dokončení díla: nejpozději do 9 m síc  od protokolárního p edání staveniště. 

6.2.3. Časový harmonogram prací bude zpracován vybraným dodavatelem p ed podpisem 
smlouvy, nemusí být součástí nabídky. Časový harmonogram prací se po jeho 
projednání a odsouhlasení zadavatelem stane p ílohou stavebního deníku.  

VII. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA 

7.1. Dodavatel musí prokázat splnění základní zp sobilosti dle § 74 ZZVZ, a to 
způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.  

7.2. Dodavatel musí prokázat splnění profesní zp sobilosti dle § 77 ZZVZ, a to 
p edložením následujících dokladů: 

7.2.1. výpisu z obchodního rejst íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
p edpis zápis do takové evidence vyžaduje;  

7.2.2. oprávn ní k podnikání v rozsahu pokrývajícím min. následující živnost: provád ní 
staveb, jejich zm n a odstraňování. 

7.3. Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a 
odborných schopností a zkušeností pro plnění p edmětu ve ejné zakázky. Za tímto 
účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil následující kritéria technické 
kvalifikace a zp sob jejich prokázání: 

7.3.1. Dodavatel prokáže, že v uplynulých 5 letech p ed zahájením zadávacího ízení 
ádn  zrealizoval min. 3 významné obdobné zakázky. Za významnou obdobnou 

zakázku se v tomto p ípadě považuje stavební zakázka, jejíž p edm tem byla 
výstavba nebo rekonstrukce budovy s celkovým finančním objemem min. 10 
mil. Kč bez DPH, p ičemž za ádně zrealizovanou se pokládá pouze zcela 
dokončená zakázka.  
Realizaci obdobných zakázek prokáže dodavatel p edložením seznamu 
obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech p ed 
zahájením zadávacího ízení včetn  osv dčení objednatel  o jejich ádné 
realizaci a dokončení. Z p edložených dokladů (seznamu a osvědčení) musí být 
z ejmý: 
- p edmět obdobné zakázky, který musí odpovídat výše uvedené definici obdobné 

zakázky,  
- finanční objem obdobné zakázky, p ípadně části zakázky odpovídající uvedené 

definici, pokud byly p edmětem p edložené referenční zakázky i jiné stavební 
práce, než které bezprost edně souvisí s p edmětem plnění obdobné zakázky,  

- doba plnění obdobné zakázky  
- identifikace objednatele včetně telefonického spojení. 
 

Vzor seznamu obdobných zakázek je uveden v p íloze č. 6 těchto ZP. 
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7.4. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace 

7.4.1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění 
způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předloženy 
v prosté kopii. 

7.4.2. Dodavatel může v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ nahradit v nabídce požadované 
doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné 
zakázky podle § 87 ZZVZ. 

7.4.3. Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit 
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy 
nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje 
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a 
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje 
nezbytné. 

7.4.4. Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 v návaznosti na § 46 odst. 1 ZZVZ právo 
kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) 
požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění 
způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník zadávacího řízení 
povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.  

7.4.5. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí 
v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

7.4.6. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ 
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu 
požadovaném zadavatelem.  

7.4.7. Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení 
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst. 
3 ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento 
doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně 
ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklady ve slovenském a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu.  

7.4.8. Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část technické 
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku 
prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě 
povinen zadavateli předložit: 
- výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, 

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné 

osoby; 

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ takovou jinou osobou; 
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím 
jiné osoby referenční zakázky nebo členy realizačního týmu a jejich odbornou 
kvalifikaci, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba 
bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.  

7.4.9. V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník 
zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, 
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aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž 
vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění 
předmětu veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která 
z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním 
plnění veřejné zakázky, a kterou konkrétní část plnění v rámci dané části veřejné 
zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, 
jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné 
zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob 
jednoznačně vyplývat. Smlouva o dílo předložená v nabídce pak musí nastavenému 
rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob odpovídat s tím, že smlouva mezi osobami 
společně podávajícími nabídku se v případě výběru tohoto dodavatele stane přílohou 
smlouvy o dílo.  

7.4.10. Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem 
podávají společnou nabídku, musí každá z nich v souladu s § 82 ZZVZ prokázat 
splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Profesní způsobilost 
dle § 77 odst.2 ZZVZ (pokud byla zadavatelem vymezena), a dále kritéria technické 
kvalifikace musí prokázat každý z dodavatelů v rozsahu odpovídajícím jeho 
faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné zakázky.   

7.4.11. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88 
ZZVZ povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 
pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke 
kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato 
povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky 
kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně 
vyloučí ze zadávacího řízení.  

7.4.12. Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo 
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení 
vyloučen. 

VIII. PODDODAVATELÉ 

8.1. Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího ízení v rámci 
součinnosti p ed uzav ením smlouvy o dílo (dle čl. XVI těchto ZP) p edložil seznam 
významných poddodavatelů, zpracovaný ve struktu e dle p ílohy č. 5 těchto ZP.  

8.2. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých hodlá účastník 
zadávacího ízení (dodavatel) plnit určitou část p edmětu ve ejné zakázky. Za 
významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují: 
- dodávky stavebních materiálů ani výrobků,  

- služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění ve ejné zakázky, jako 
jsou nap . úklidové služby, ostraha,  

- pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším než je 10% z finančního 
objemu ve ejné zakázky. 

8.3. Seznam významných poddodavatelů se stane p ílohou stavebního deníku.  Změna 
významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení 
zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být provedena p edložením 
nového seznamu nebo zápisem do stavebního deníku. Změna poddodavatele, 
prost ednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (v souladu s čl. 7.4.8 
těchto ZP), je možná pouze po písemném odsouhlasení zadavatelem a za 
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p edpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění p íslušné části kvalifikace 
shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 

8.4. Významní poddodavatelé, kte í nebudou v době součinnosti p ed uzav ením smlouvy 
známi a zapojí se do plnění ve ejné zakázky následně, identifikuje vybraný dodavatel 
nejpozději p ed zahájením plnění p íslušným poddodavatelem. V této souvislosti 
bude seznam významných poddodavatelů aktualizován způsobem uvedeným výše 
v odst. 8.3 těchto ZP. 

IX. ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  
9.1. Účastník zadávacího ízení stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za 

vymezený p edm t zakázky v souladu s těmito ZP, a to absolutní částkou v české 
m n . Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, 
samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a 
nabídková cena včetně DPH.   

9.2. Nabídková cena bude zpracována formou ocen ní položkového soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazy vým r včetn  konečné rekapitulace celkové 
nabídkové ceny (dále jen položkový rozpočet - viz p íloha č. 2 těchto ZP). Dodavatel 
je povinen ocenit všechny položky položkového rozpočtu s ohledem na uvedený 
rozsah prací, dodávek a služeb. Z důvodu umožnění kontroly zadavatelem a 
poskytovatelem dotace p edloží účastník zadávacího ízení v elektronické kopii své 
nabídky oceněný položkový rozpočet v elektronickém formátu pdf. a dále v jednom 
z otev ených elektronických formátů typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo 
obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

9.3. Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění p edmětu zakázky dle položkového rozpočtu 
p edaného v rámci těchto ZP. Ocenění jednotlivých dodávek a prací je t eba provést 
pro uvedený rozsah a dobu plnění. Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem 
a projektovou dokumentací, a tento nesoulad nebude odstraněn v rámci vysvětlení 
zadávací dokumentace v průběhu lhůty pro podání nabídek, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující položkový rozpočet. Jakékoliv zásahy účastníků do 
struktury a věcného či množstevního vymezení položek v položkovém rozpočtu jsou 
nep ípustné. 

9.4. Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k ádnému, 
úplnému a kvalitnímu provedení p edmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během 
provádění p edmětu zakázky. Cena musí zahrnovat p edpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví včetně p edpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním 
měnám. Cena musí zahrnovat náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla, 
popsané v čl. V těchto ZP, v PD a položkovém rozpočtu. 

9.5. Mimo ádn  nízká nabídková cena – Posouzení mimo ádně nízké nabídkové ceny 
provede zadavatel v souladu s § 113 ZZVZ. 

9.6. Podmínky pro zm nu nabídkové ceny 

9.6.1. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české koruny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. 

9.6.2. Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH, DPH 
bude účtováno v souladu s p edpisy platnými v době vystavení faktury. 

9.6.3. Nabídkovou cenu je možné změnit rovněž v důsledku změn rozsahu nebo kvality 
dodávek a prací oproti rozsahu a kvalitě specifikované v těchto ZP. V p ípadě, že se 
v průběhu provádění díla vyskytne pot eba změnit rozsah nebo kvalitu realizovaných 
prací nebo dodávek, je možné tyto změny realizovat pouze za p edpokladu naplnění 
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podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. 
Dodavatel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 
zadavatele a realizaci takto zjištěných změn nezahájit d íve, než budou ze strany 
zadavatele písemně odsouhlaseny. 

9.7. Platební podmínky  

9.7.1. Platby budou prováděny m síčn  na základě p íslušných daňových dokladů (faktur) 
vystavených vybraným dodavatelem na základě soupisu skutečn  provedených 
prací a dodávek odsouhlaseného pově enou osobou zadavatele a TDI, až do výše 
90 %. Zadavatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla, 10 % bude 
pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z p edávacího protokolu.  

9.7.2. Splatnost daňových dokladů bude 14 dn  ode dne průkazného doručení faktury 
zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. 

9.7.3. DPH bude zúčtováno dle platných právních p edpisů. 
9.7.4. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

zákona 235/2004 Sb. o dani z p idané hodnoty, v platném znění. Na daňovém 
dokladu bude uveden název zakázky, číslo smlouvy o dílo, popis provedeného 
plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu celkem vč. DPH. Součástí daňového dokladu 
bude i rekapitulační list a soupis prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Dále 
budou daňové doklady označeny názvem projektu „Sociální bydlení – Hrádek nad 
Nisou“ a registračním číslem projektu CZ 06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008795. 

9.7.5. V p ípadě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.  

9.7.6. Podrobně jsou platební podmínky upraveny v závazném textu návrhu smlouvy o dílo 
(viz p íloha č. 3 těchto ZP). 

X. OBCHODNÍ PODMÍNKY  
10.1. Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, jehož 

závazný text je uveden v p íloze č. 3 těchto ZP. 

10.2. Účastník nep edkládá do nabídky návrh smlouvy. Závazný text smlouvy o dílo 
bude vyplněn až p ed uzav ením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou 
doplněny veškeré údaje podbarvené šedě - zejména identifikace dodavatele, 
nabídková cena, jméno kontaktní osoby, apod.)   

10.3. Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom, že 
závazný text návrhu smlouvy pln  a bezvýhradn  akceptuje. Toto čestné 
prohlášení může být učiněno v rámci p edloženého Titulního listu nabídky (viz p íloha 
č. 1 těchto ZP) nebo p evzetím uvedeného textu a jeho vložení do některé z ostatních 
částí nabídky. 

10.4. V p ípadě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má 
dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání 
nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v odst. 3.5. těchto ZP.  

XI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 
nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  
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Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno 
po adí nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou bez DPH.  

XII. LH TA A ZP SOB PODÁNÍ NABÍDEK 

12.1. V tomto zadávacím ízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické 
podob  prost ednictvím elektronického nástroje Portál pro vhodné uve ejn ní. 

12.2. Lh ta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 ZZVZ a končí dnem  
29.08.2019 v 10:00 hodin.  

12.3. Adresa elektronického nástroje pro podání nabídky: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/00262854. 

12.4. Použití elektronického nástroje je pro dodavatele bezplatné. Podrobné podmínky 
registrace a použití elektronického nástroje jsou uvedeny zde: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/manualy. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na 
straně účastníka zadávacího ízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího 
ízení zohlednit zejména rychlost jejich p ipojení k internetu p i podávání nabídky tak, 

aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální 
odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých p íloh) a vyhradit si tudíž 
dostatečný časový prostor pro registraci dodavatele a podání nabídky. 

12.5. Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zp ístupnění 
jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otev e zadavatel po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez p ítomnosti účastník  
zadávacího ízení. P i otevírání nabídek v elektronické podobě bude zkontrolováno, 
zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, zda jsou autentické a zda s datovými 
zprávami obsahujícími nabídky nebylo p ed jejich otev ením manipulováno. 

12.6.  Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podané jiným způsobem, 
než vymezují tyto zadávací podmínky, se nepovažují za podané a v průběhu 
zadávacího ízení se k nim nep ihlíží.  

12.7. Nabídka bude zpracována písemně v běžně užívaném textovém a tabulkovém 
editoru, dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v 
oznámení zadávacího ízení a těchto ZP. Nabídka i veškeré další doklady 
požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být p edloženy v českém 
jazyce. Pokud jsou doklady vydány v jiném jazyce, musí být p edložen jejich p eklad 
do českého jazyka, p ičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce a diplomy v latinském jazyce.   

12.8. Elektronická nabídka musí obsahovat min. následující elektronické dokumenty: 

A. Titulní list nabídky (viz p íloha č. 1 těchto ZP), obsahující identifikační údaje 
účastníka a jeho čestné prohlášení o akceptaci smlouvy, pokud toto prohlášení 
nebude v souladu s odst. 10.3 těchto ZP uvedeno v jiné části nabídky; 

B. Doklady k prokázání kvalifikace účastníka (viz čl. VII ZP);  

C. Ocen ný položkový rozpočet (viz p íloha č. 2 těchto ZP, po uzav ení smlouvy o 
dílo s vybraným dodavatelem se stane její p ílohou); 

D. P ílohy (nepovinné). 
12.9. Hodnota nabídkové ceny bez DPH bude účastníkem zadávacího ízení zapsána 

rovněž do nabídkového formulá e, který bude zobrazen p i podání nabídky 
v elektronickém nástroji. Tím není dotčena povinnost p edložit součástí nabídky 
ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu; v p ípadě rozporu mezi hodnotami v 
nabídkovém formulá i dle věty p edchozí a dokumenty nabídky se jako závazné 
berou hodnoty obsažené v dokumentech nabídky. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-bakov-nad-jizerou
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-bakov-nad-jizerou
https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy
https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy
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XIII. SOUČINNOST K VÝB RU DODAVATELE 

13.1. Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzav ení smlouvy účastníka, 
jehož nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější.  

13.2. P ed rozhodnutím o výb ru dodavatele zadavatel písemn  vyzve vybraného 
účastníka k p edložení: 
a) originálů nebo ú edně ově ených dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k 

dispozici 

b) dokladů, jejichž p edložení je podmínkou uzav ení smlouvy, které si zadavatel 
vyhradil podle § 104 ZZVZ. 

13.3. P ed rozhodnutím o výb ru dodavatele zadavatel v p ípadě vybraného účastníka, 
který je právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opat eních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
(„skutečný majitel“) z Evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona 
upravujícího ve ejné rejst íky právnických a fyzických osob (účinný od 01.01.2018). 
V p ípadě, že nelze údaje o skutečném majiteli takto zjistit, zadavatel vyzve 
vybraného dodavatele k p edložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ, a to: 

i. identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem této  
právnické osoby podle zákona o některých opat eních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu; 

ii. dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle p edchozího bodu k účastníku, 
těmito doklady jsou zejména: 

• výpis z OR nebo jiné obdobné evidence, 
• seznam akcioná ů, 
• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku, 
• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

13.4. Vybraný účastník je povinen p edložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě 
stanovené v písemné výzvě, p ičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit 
nebo prominout její zmeškání.  

13.5. V p ípad , že účastník zadávacího ízení požadované doklady dle odst. 12.2. a 
13.3. t chto ZP ve stanovené lh t  nep edloží nebo zadavatel zjistí, že jsou 
napln ny d vody pro vyloučení dle § 48 odst. 2 ZZVZ nebo m že prokázat 
napln ní d vod  podle §48 odst. 5 písm. a) až c) ZZVZ, zadavatel tohoto 
účastníka ze zadávacího ízení vyloučí. V takovém p ípad  bude postupováno 
dle § 125 ZZVZ. 

13.6. Pokud je vybraný účastník akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9 
ZZVZ povinen na základě údajů uvedených v obchodním rejst íku ově it, zda má 
vydány výlučn  zaknihované akcie. Nesplnění této podmínky je důvodem pro 
vyloučení vybraného účastníka ze zadávacího ízení. V p ípadě akciové 
společnosti se sídlem v zahraničí bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.  

13.7. Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 13.6. se nevztahuje na akciové 
společnosti ve 100 % vlastnictví státu, obce nebo kraje.  

13.8. Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastník m zadávacího ízení 
oznámí výb r dodavatele v souladu s § 50 ZZVZ.  

XIV. PODMÍNKY SOUČINNOSTI P ED UZAV ENÍM SMLOUVY   

14.1. P i uzav ení smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ. 
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14.2. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli pot ebnou součinnost k uzav ení 
smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzav ena bez zbytečného odkladu po 
uplynutí lhůty zákazu uzav ít smlouvu dle § 246 ZZVZ. 

14.3. V rámci součinnosti k uzav ení smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ je vybraný dodavatel 
povinen p edložit zadavateli:   
− podepsaný návrh smlouvy p ipravený v souladu s čl. 10 těchto ZP včetně 

všech požadovaných p íloh, pokud nebyly p edloženy v nabídce nebo je 
zadavatel již nemá k dispozici 

− návrh časového harmonogramu plnění dle odst. 6.2.3. těchto ZP zpracovaný 
v souladu s p íslušnými ustanoveními návrhu smlouvy o dílo; 

− seznam významných poddodavatel  dle čl. VIII těchto ZP. 

14.4. Neposkytnutí ádné součinnosti k uzav ení smlouvy může být důvodem pro vyloučení 
vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím ízení ve smyslu § 125 ZZVZ.  

XV. PROHLÍDKA MÍSTA PLN NÍ 
15.1. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 22.08.2019 od 10:00 hodin. Sraz 

účastníků prohlídky místa plnění bude p ed budovou bývalého kina v ul. 1. Máje 
v Hrádku nad Nisou. 

15.2. P i prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi 
na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se 
jejich závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat 
poskytnutí dodatečných informací k ZP dle odst. 3.5 těchto ZP.   

XVI. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

16.1. Dodavatel může podat v zadávacím ízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který 
podal nabídku v zadávacím ízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož 
prost ednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci. Pokud 
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
poddodavatelem, jehož prost ednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím ízení 
prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího ízení vyloučen. 

16.2. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací ízení z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ. 
16.3. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu nebo vůbec. 

16.4. Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím ízení, 
s výjimkou p ípadů vymezených v § 40 ZZVZ.  

16.5. Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v p ípadě zrušení 
zadávacího ízení.      

16.6. Zadavatel si vyhrazuje právo p ed rozhodnutím o výběru dodavatele ově it, p íp. 
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce. 

16.7. Zadavatel nep ipouští variantní ešení.  
16.8. Zadavatel nep ipouští podání nabídek na dílčí plnění.  
16.9. Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo oznámení o 

vyloučení účastníka zadávacího ízení nebo oznámení o výb ru dodavatele 
uve ejnit na profilu zadavatele. V takovém p ípad  se oznámení považují za 
doručená všem účastník m zadávacího ízení okamžikem jejich uve ejn ní. 
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16.10. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky 
zadávacího ízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá 
z účelu ZZVZ. 

XVII. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ  
17.1. Ve ejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 

ve ejných zakázek, v platném znění. 
17.2. Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení 

účastníka zadávacího ízení. 
17.3. Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, 

kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním ve ejné zakázky hrozí 
nebo vznikla újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 
ZZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem 
zadavatele dozví, nejpozději však do uzav ení smlouvy. Námitky proti zadávacím 
podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro 
podání nabídek. 

 
 

V Hrádku nad Nisou dne 12.08.2019 
 

 

Mgr. Josef Horinka 

starosta města 
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