ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů dle z.č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) na realizaci
veřejné zakázky „Obec Poříčí nad Sázavou – Oplocení Klenoty (stavba čp. 4)“. Jedná se o
veřejnou zakázku malého rozsahu. Tato zakázka není zadávána v zadávacím řízení dle z.č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“). Tato zakázka
je zadávána postupem § 31 a § 6 včetně § 6 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
1.

Identifikační údaje zadavatele

Základní údaje:
Obec Poříčí nad Sázavou, IČ: 00232513, se sídlem Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou
zastoupen, starostou obce Mgr. Janem Kratzerem
tel: +420 317 779 415, www.poricinadsazavou.cz, právní forma: 801
subjekt pověřený organizačním řízením
JUDr. Martin Vychopeň, advokát, Advokátní kancelář Camrda, Premus, Vychopeň,
Vachoušek, Zeman a partneři, se sídlem Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov,
Telefon: +420317763535, E-mail: vychopen@pravni.cz
Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale
též ustanoveními příslušných obecně závazných norem a předpisů.
2.

Předmět plnění zakázky

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce. Předmětem veřejné zakázky – díla je demontáž stávajícího železného oplocení vč. branky a vrat, očištění, reprofilace a oprava
nadzákladových betonových stěn, realizace nového železného oplocení vč. branek a vrat
s povrchovou úpravou zinek vč. nástřiku RAL. Vzhled oplocení je na obrázku, který je přílohou
této zadávací dokumentace. Rozsah veřejné zakázky - díla je dán zadávací dokumentací,
smlouvou o dílo a položkovým rozpočtem.
Součástí veřejné zakázky - díla - je rovněž provedení veškerých prací a dodávek ve smlouvě o
dílo, zadávací dokumentaci a v rozpočtu výslovně neuvedených, pokud jsou nutné ke zdárnému
provedení díla - předmětu veřejné zakázky. Jejich provedením se cena díla - předmětu zakázky,
nezvyšuje.
Součástí díla a veřejné zakázky je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací zakázky
a to způsobem dle platných právních předpisů. Po ukončení prací je zhotovitel povinen uvést
všechny okolní prostory do původního stavu, a to včetně míst určených jako zařízení staveniště.
3. Rozsah předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 880.000,- Kč (Slovy: osm set osmdesát tisíc
korun českých) plus 21% DPH.

Minimální požadovaná záruka činí 24 měsíců ode dne převzetí díla.
4.

Lhůty plnění

Termín zahájení provádění zakázky je stanoven na 1. června 2022 a nejzazší termín dokončení
díla jako celku je stanoven do 15. července 2022.
5.

Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií

Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního nebo
živnostenského rejstříku platný k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, nesmí být starší 90 kalendářních dnů. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné
prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou
musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými
uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek může posoudit zadavatel
jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
5.1.

splnění základních kvalifikačních předpokladů

(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
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, přijímání 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 statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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,
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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu i prokurista, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat 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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní 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, a
i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
(2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce
1 předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)], nebo čestným prohlášením. Jeli uchazečem právnická osoba a neprokazuje-li splnění tohoto předpokladu čestným
prohlášením, musí výpis z evidence rejstříku trestů předložit každý člen statutárního orgánu
b) potvrzení příslušného finančního úřadu [odstavec 1 písm. f)],
c) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e), f) , g) a h) a i)].
Vzor Čestného prohlášení je přílohou Zadávací dokumentace.
5.2.

splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tak, že doloží:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
2. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
uchazeče, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je uchazeč povinen nejpozději do 7
dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem,
je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění
zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat
v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů.
Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob
Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního
řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad
nevydává, je zahraniční uchazeč 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 uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč 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 uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území
České republiky.
5. 3

Splnění technických kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží seznam stavebních prací, které jsou obdobného charakteru, jako plnění dle
této zakázky, provedených dodavatelem za poslední pět let a osvědčení objednatelů o řádném
plnění z nejvýznamnějších z těchto prací, osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo
provádění dodávek a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a
odborně. Minimální počet zakázek jsou tři.
5. 4

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží před uzavřením smlouvy o dílo smlouvu o pojištění jeho odpovědnosti za
škodu na zdraví a majetku třetích osob, která může vzniknout při provozování jeho
podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění pojišťovny nejméně 1.000.000,- Kč korun
českých.

6.

Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění
kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených touto zadávací dokumentací.
Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč
je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat
zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v
zadávacím řízení.

7.

Zpracování nabídky

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celou zakázku s připojením krycího listu a tzv. „slepého“
rozpočtu - výkazu výměr s vyčíslením jednotlivých položek, které jsou předmětem zakázky, a
to dle jejich typu a druhu.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti
smlouvy o dílo. Nabídková cena musí být předložena v členění: nabídková cena bez daně

z přidané hodnoty (DPH), výše DPH a nabídková cena včetně DPH.
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady, spojené s plněním zakázky, včetně
instalace vybavení, které je předmětem této zakázky. Pokud by pro realizaci zakázky bylo nutné
provedení dalších prací nebo dodání dalšího materiálu, než je uvedeno ve slepém rozpočtu, je
uchazeč povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit spolu s podanou nabídkou.
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně
v originále a jedné kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného
řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikací. Pokud nebude nabídka ve dvou
vyhotovení, může zadavatel náklady na pořízení kopie nabídky uchazeči vyúčtovat.
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být včetně veškerých požadovaných
dokladů a příloh svázány do jednoho svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem
zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo
kopii.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém
jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být
podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál
nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.

8.

Způsob a místo podávání nabídek, lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat osobně na adresu osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:
JUDr. Martin Vychopeň, advokát, Masarykovo nám. 225, Benešov, PSČ 256 01. Osobní
předávání nabídek je možné v pracovních dnech od 9 do 15 hodin.
Uchazeč může podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu: JUDr. Martin Vychopeň,
advokát, Masarykovo nám.225, 256 01 Benešov a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání
nabídek doručena.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídku jsou uchazeči povinni podat v jedné řádně uzavřené obálce, označené „Obec Poříčí
nad Sázavou – Oplocení Klenoty (stavba čp. 4)“. „Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena
adresa, na níž je možné zaslat oznámení o výsledku výběrového řízení.
Uzavřením obálky se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření nepoškozené zalepené
obálky v místě zalepení opatřené podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku
nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše
uvedených ochranných prvků.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. května 2022 v 15:00 hod.
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je stanovena do 30. června 2022

9.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 30. května 2022 od 15:05 hod. v zasedací místnosti
Advokátní kanceláře Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři, se sídlem
Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov, II. patro.

Komise otevře obálky postupně podle pořadového čísla a zkontroluje úplnost nabídky, tedy zda
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce
b) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku do
konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání
podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pokud sám není osobou oprávněnou za
uchazeče jednat.
10.

Kritéria pro vyhodnocení zakázky

Jediným kritériem hodnocení nabídek je nabídková cena, rozhodná je její výše včetně
daně z přidané hodnoty.
V případě nejasností nebo formálních nedostatcích či chybách počtech a psaních vyzve
zadavatel uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků a chyb s tím že, rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky bude učiněno po provedeném doplnění či marném uplynutím lhůty pro
doplnění. V rámci tohoto doplnění však není možno měnit nabídkovou cenu vyjma případů
zjevných chyb v součtech či nesprávně vyčísleného DPH.
Hodnocení nabídek se provede porovnávací metodou, a to podle výše nabídkové ceny včetně
DPH. Na základě výše nabídkových cen stanoví hodnotící komise pořadí nabídek tak, že jako
nejúspěšnější (nejvhodnější) je stanovena taková nabídka, která dosáhne nejnižší nabídkové
ceny včetně DPH.
Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který podal vítěznou nabídku – vybraný účastník.
V případě, že vybraný účastník neuzavře na výzvu zadavatele smlouvu se zadavatelem nebo
smlouvu uzavřít odmítne, nebo neposkytne zadavateli dostatečnou součinnost, může zadavatel
uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty
může zadavatel opakovat postupně i s účastníky, kteří se umístili na dalších místech v pořadí.
V případě, že by dva či více uchazečů podalo nabídku se shodnou cenou, a tato cena byla cenou
nejnižší, budou uchazeči, kteří podají nabídku s touto nejnižší cenou vyzváni k úpravě nabídky
s tím, že následně proběhne otevření obálek s takto upravenými nabídkami a jejich hodnocení
s tím, že takto upravené nabídky budou opětovně hodnoceny porovnávací metodou, a to podle
výše nabídkové ceny včetně DPH, a na základě upravených nabídkových cen stanoví hodnotící
komise pořadí nabídek tak, že jako nejúspěšnější (nejvhodnější) je stanovena taková nabídka,
která dosáhne nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídkové ceny, které uchazeč uvede zjevně účelově,
nepřiměřeně nízké nebo v rozporu s dobrými mravy. Takovýto krok zadavatel řádně zdůvodní.
11.

Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávanou zakázku a řízení o ní kdykoliv v průběhu řízení,
a to i bez udání důvodu, právo odmítnout všechny nabídky a právo nevybrat žádnou nabídku, a
to dle svého uvážení, a neuzavřít s žádným uchazečem smlouvu. Pokud bude takovým
způsobem zadavatel postupovat, nemají uchazeči vůči zadavateli žádné nároky, a to ani nároky
na náhradu škody nebo nároky na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky do veřejné
zakázky.

Zadavatel je oprávněn vyloučit z výběrového řízení nabídku uchazeče, který se již v minulosti
účastnil některého z výběrových řízení na zadání veřejné zakázky vyhlášené zadavatelem a
následně odmítl uzavřít, či neuzavřel, Smlouvu o dílo se zadavatelem na cenu nabídnutou
v rámci výběrového řízení.
Úprava Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek. Každý z uchazečů si sám nese
náklady spojené s podáním nabídky a s řízením.
Změna nabídky po jejím podání, zejména navyšování nabídnuté ceny, není přípustné a je
důvodem pro vyloučení uchazeče.
Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jehož
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání zakázky.
Do návrhu Smlouvy o dílo mohou uchazeči doplňovat pouze údaje týkající se uchazeče a osoby
oprávněné za něj jednat, podpis oprávněné osoby a případně razítko uchazeče a údaj o ceně
díla. Jednostranné měnění podmínek provádění díla je nepřípustné a bude důvodem
vyloučení uchazeče.
Přílohy:
a)
návrh smlouvy o dílo
b)
slepý rozpočet
c)
vzhled plotu
f)
čestné prohlášení - vzor
g)
krycí list nabídky - vzor
V Poříčí nad Sázavou dne 17. května 2022
Obec Poříčí nad Sázavou
starosta Mgr. Jan Kratzer

