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A. Úvodní ustanovení

Čl. 1.

Úvodní informace

Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle §12, odst. (3) je stavba „Opěrná zeď,
Velká Jesenice“ zakázkou malého rozsahu. Zadavatel bude při zadání této veřejné zakázky
postupovat v souladu s §18, ZVZ, bod (5).
1.

Na profilu zadavatele je zveřejněna kompletní zadávací dokumentace. Zadávací dokumentaci
poskytuje zadavatel bezúplatně.
2.

Čl. 2.

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Velká Jesenice
IČ:
00273163
sídlo: Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

Čl. 3.

Profil zadavatele

Profilem zadavatele je adresa: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-velka-jesenice

Osoba zastupující zadavatele ve věcech výběrového řízení na
zhotovitele veřejné zakázky.
Osoba zastupující zadavatele:
Název:
IČ:
se sídlem:
jednající:

Ing. Otto Beneš, stavební inženýrská kancelář
65216679
Palachova 1742, 547 01 Náchod
ing. Otto Beneš

Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není v zadávacích
podmínkách uvedeno jinak.
Doručovací adresa osoby zastupující zadavatele:
Ing. Otto Beneš, stavební inženýrská kancelář
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Palachova 1742
547 01 Náchod
Kontaktní osoba: Ing. Otto Beneš, email: inzenyring@ottobenes.cz , tel +420 491 422 921, mobil.tel.
+420 602 144 135

B. Textová část zadávací dokumentace

Čl. 1. Předmět veřejné zakázky a CPV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba opěrné stěny pro chodník vedle komunikace II/203, km 22,399
až KM 22,425. Celková délka opěrné stěny je 26,30m. Opěrná zeď je v délce 15,70m navržena jako
monolitická železobetonová do ztraceného bednění a v délce 10,60m jako železobetonová monolitická
do systémového bednění z bednících dílců. Opěrná stěna je opatřena železobetonovou monolitickou
římsou, do které je kotvené silniční zábradlí. Nová opěrná stěna bude v předmětném úseku budována
pro stavbu nového chodníku, vedeného souběžně s komunikací II/304 Velká Jesenice.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je instalace a provozování přechodného dopravního značení
na komunikaci II/304 po celou dobu realizace stavby. Návrh přechodného dopravního značení je
součástí projektové dokumentace stavby.
Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v obchodních podmínkách a projektové
dokumentaci stavby a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou
přílohami této zadávací dokumentace.

Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
 zadavatel není povinen pro dodavatele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)
 napájecí body inženýrských sítí, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: zajišťuje si
zhotovitel na svůj vlastní náklad.
 stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní bytovou zástavbu, s maximálním omezením
šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí
 stavební práce budou probíhat v souladu s předepsaným dočasným dopravním značením
komunikace II/304 v místě stavby.
 před zahájením stavebních a montážních prací budou stávající inženýrské sítě viditelně označeny a
po dobu stavby chráněny před poškozením
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 dodavatel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i
mimo pracovní dobu, zadavatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do na staveniště
a s tím související následky
 zatravněné a zpevněné navazující plochy budou po ukončení prací uvedeny dodavatelem do
původního stavu
Místo plnění: Obec Velká Jesenice, k.ú. Velká Jesenice, km 20,908 až 22,545 komunikace II/304, parc.
č. .st. 97.
Lhůta plnění: Lhůta výstavby je max. 1 kalendářní měsíc. Časový prostor pro plnění předmětné veřejné
zakázky je vymezen nejdříve možným termínem zahájení stavby, kterým je 1. 4. 2015 a nejdéle
možným termínem dokončení díla, kterým je 30. 6. 2015. Uchazeč ve své nabídce do krycího listu
nabídky a do návrhu smlouvy o dílo uvede jím navrhovaný termín zahájení a termín dokončení
díla, který bude respektovat výše uvedenou maximální lhůtu výstavby a vymezený časový prostor pro
plnění veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 0,40 mil. Kč bez DPH a bez rezervy.
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

Popis
Stavební práce na výstavbě
komunikací pro pěší

45233160-8

chodníků

a

Čl. 2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
1. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky.
2. Nabídka bude předložena písemně v listinné podobě v originále a v kopii (celkem dvě vyhotovení
nabídky).
3. Zadavatel variantní nabídku nepřipouští.
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4. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
5. Název veřejné zakázky: „Opěrná zeď Velká Jesenice“.
6. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71 ZVZ.
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 obsahovat tyto části:
a. Krycí list nabídky
b. nabídka uchazeče v tištěném vyhotovení s oceněným výkazem výměr ve formátu xls nebo
slučitelném
c.

Uchazečem potvrzený návrh smlouvy o dílo vč. příloh

d. Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče pro plnění veřejné zakázky
10. Zadavatel dále doporučuje, aby uchazeči své nabídky zabezpečili proti manipulaci a stránky
nabídky očíslovali.
11. Dodavatel není oprávněn podmínit plnění předmětu veřejné zakázky jím navrhovanými

podmínkami.

Čl. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Dodavatel ocení jednotlivé položky do předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr a do rekapitulace ceny, a to v české měně (Kč) a v členění zde uvedeném.
2. Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy, a to v členění cena bez DPH,
sazba DPH, DPH a cena vč. DPH.
Dodavatel doloží nabídkovou cenu jednotným způsobem, a to:
a.) Vyplněným listem „Krycí list rozpočtu“
b.) Vyplněným listem „Rekapitulace rozpočtu“
c.) Vyplněným položkovým „Rozpočtem s výkazem výměr“ v členění a řazení položek dle výkazu
výměr poskytnutého zadavatelem v rámci zadávací dokumentace VZ.
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.
4. V případě rozporu mezi textovou částí dokumentace pro provedení stavby a soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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Čl. 4. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Zadavatel umožňuje překročení nabídkové ceny pouze v souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy o
dílo.

Čl. 5. Mimořádně nízká nabídková cena
Při posouzení nabídek provede hodnotící komise posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
zakázky. Zadavatel (resp. hodnotící komise) si vyhrazuje právo považovat příslušnou položku v rámci
rozpočtu za mimořádně nízkou zejména v případech, kdy nabídnutá cena příslušné položky je o více
jak 30% nižší nežli položka kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace. Pro zdůvodnění
výše nabídkové ceny a další postup zadavatele platí ust. § 77 ZVZ.

Čl. 6. Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

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 ani v jeho
přílohách měnit žádné podmínky, doplní pouze části, jejichž doplnění se předpokládá
(„předtečkované“).

Čl. 8. Technické podmínky
Pokud technické podmínky (tj. zejména projektová dokumentace a další přílohy této zadávací
dokumentace) obsahují specifikace, které by měly vést ke zvýhodnění určitého dodavatele (např.
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků
a služeb, které platí pro určitého dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu), pak zadavatel
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umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Rovnocennost nabídky dodavatel
prokáže (např. technickou dokumentací výrobce, zkušebním protokolem apod.).

Čl. 9. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Kontrola dodávek: průběžná kontrola stavby dle plánu kontrol za účelem posuzování souladu díla s
projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou
posuzovány při přejímce na staveništi, kdy dodavatel předloží zejména příslušné atesty a doklady o
vykonaných zkouškách nebo provede příslušné zkoušky. To se týká i dodávek subdodavatelů.
Dodavatel v nabídce předloží návrh kontrolního zkušebního plánu. Tento plán může být v průběhu
plnění veřejné zakázky doplněn či upraven.
Pojištění odpovědnosti za škodu: Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil před podpisem smlouvy
platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí
osobě, přičemž výše pojistné částky činí alespoň 5 mil. Kč.

Čl. 10. Způsob hodnocení nabídek.
Základním hodnotícím kritériem je dle § 78 ZVZ nejnižší nabídková cena (váha 100%). V rámci tohoto
kritéria dodavatel (uchazeč) předloží nabídkovou cenu za plnění předmětu zadávacího řízení. Hodnotí
se celková nabídková cena bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
V souladu s ust. § 79 odst. 4 zákona stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové
ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky dle § 77 zákona.

Čl. 11. Lhůta a místo pro podání nabídek.
Nabídku lze doručit osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69
odst. 5 zákona o ZVZ na adresu:
Obecní úřad Velká Jesenice
Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice
V termínu do 25. 3. 2015 do 12.00 hod.
Za rozhodující pro termín doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené
adrese.
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Čl. 12. Termín a místo pro otevírání nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno ve středu dne 25. 3. 2015 od 12.30 hod. v zasedací
místnosti OÚ Velká Jesenice, Velká Jesenice 200.
Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, případně jejich
náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou
zplnomocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou uchazeče a jejichž
nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Čl. 13. Zadávací lhůta.
Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí 30. 4. 2015.

Čl. 14. Ostatní informace.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.
Zadavatel nepožaduje na uchazeči poskytnutí jistoty.
Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

C. Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky

Čl. 1 Dokumentace specifikující předmět veřejné zakázky
1. Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován projektovou dokumentací stavby a slepým
položkovým rozpočtem (výkazem výměr) stavby.
2. Projektová dokumentace stavby obsahuje:
Technická zpráva a statický výpočet
Opěrná zeď - Půdorys 1:100
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Opěrná zeď - Řez v ose 1
Opěrná zeď - tvar v části 1
Opěrná zeď - výkres výztuže v části 1
Opěrná zeď – tvar v části 2
Opěrná zeď – výkres výztuže v části 2
Opěrná zeď – tvar v části 3
Opěrná zeď – výkres výztuže v části 3
Tabulky armatury opěrné stěny – část 1, část 2 a část 3.
Detail bednění římsy opěrné stěny
Opěrná zeď – rozdělení na dilatační celky, detail dilatační spáry
Opěrná zeď – popis úprav povrchů
Zábradlí opěrné stěny
Zábradelní pole – vzorový výkres část 2
Zábradelní pole – vzorový výkres část 1 a část 3
Výpis materiálu na ocelové zábradlí a povrchová úprava zábradlí.
Fotodokumentace stávajícího stavu v místě stavby opěrné stěny.
Přechodné dopravní značení
3. Výkaz výměr (slepý rozpočet stavby) obsahuje:
Krycí list rozpočtu (1 list A4)
Rekapitulační list rozpočtu (1 list A4)
Položkový slepý rozpočet s výkazem výměr (6 listů A4).

Čl. 2 Žádost o dokumentaci a poskytnutí dokumentace
Na profilu zadavatele je zveřejněna kompletní zadávací dokumentace. Není třeba předkládat žádost o
její poskytnutí.
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D. Specifikace požadavků na prokázání kvalifikace
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
(1) 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, podplacení, 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;
pozn. 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
(2) 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;
pozn. 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,
(3) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle § 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
(4) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
(5) který není v likvidaci,
(6) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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(7) 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
(8) 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,
(9) 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,
(10) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
(11) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel prokazuje splnění základních
kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, bude
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(Živnostenský rejstřík), pokud je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
(pokrývajícímu) předmět veřejné zakázky, tj. Pozemní stavby.
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v kopii.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Tím není vyloučeno prokázání kvalifikace jiným způsobem uvedeným v ZVZ.
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E. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Identifikační údaje
Příloha č. 2 – Technické podmínky (projektová dokumentace a slepý rozpočet stavby)
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení
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