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1. Preambule

1.1. Zadavatel oznamuje dodavateluB m svuB j u� mysl zadat zaka� zku v tomto vy�berove�m rí�zení� a
vyzy�va�  je k poda�ní� nabí�dky. 

1.2. Vy�zva  k poda�ní�  nabí�dek,  Zada�vací�  dokumentace (da� le  jen „zada�vací�  dokumentace“) je
vypracova�na  jako  podklad  pro  poda�ní�  nabí�dek  dodavateluB  pro  zada�ní�  verejne�  zaka� zky  na
stavební�  pra� ce zada�vane�  jako zaka� zka male�ho rozsahu v uzavrene�  vy�zve ,  mimo rez im za�kona
v souladu s § 31 predmetne�ho za�kona za pouz ití� § 6 te�hoz  za�kona. Pra�va, povinnosti ci podmí�nky
v te� to  dokumentaci  neuvedene�  se  rí�dí�  prí�padne ,  pokud na  ne j  zadavatel  odka� ze,  analogicky
za�konem.  Zada�vací�  dokumentace obsahuje  veskere�  na� lez itosti,  vcetne  obchodní�ch  podmí�nek,
ktere�  jsou  její�  prí�lohou  a  nedí�lnou  souca� stí�.  Poda�ní�m  nabí�dky  ve  vy�berove�m  rí�zení�  prijí�ma�
dodavatel plne  a bez vy�hrad zada�vací�  podmí�nky, vcetne  vsech prí�loh a prí�padny�ch dodatkuB  k
temto zada�vací�m podmí�nka�m. 

1.3. Zadavatel  pri  vytva� rení�  zada�vací�ch  podmí�nek  zohlednil  dodrzení�  za� sady  socia� lne
odpovedne�ho zada�va�ní�, environmenta� lne  odpovedne�ho zada�va�ní� a inovací� ve smyslu § 6 odst. 4
Za�kona, a to vzhledem k povaze a smyslu te� to zaka� zky.

2. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Obec Josefův Důl

Sídlo zadavatele: Dolní� Maxov 218, 468 44 JosefuB v DuB l

Statutární zástupce: Íng. Jirí� Slanar, Ph.D., starosta

IČO zadavatele: 00262391

3. Zástupce zadavatele

Obchodní firma: Deregio tender, s.r.o.

Sídlo: Vinicní� 2270/160, Z7 idenice 20

Statutární zástupce: Íng. Jan S7evcí�k, jednatel

IČ: 02122855 

DIČ: ČZ02122855

Kontaktní osoba: Mgr. Petr FroN mel

Tel.: +420 511 113 229

E-mail: zakazky@deregio.cz

Zástupce  zadavatele  je  pověřen  výkonem  zadavatelských  činností  v  souladu  s  §  43
zákona  a  vypracovával  zadávací  dokumentaci  dle  podkladů  a  požadavků  zadavatele.
Příloha č. 2 a příloha č. 5 byly zpracovány odpovědným projektantem Janem Maděrou,
Oblačná 266/11, 460 01 Liberec, ČKAIT 0500944 – Dopravní stavby.

3.1. Za� stupce je zmocnen k zastupova�ní� zadavatele pri vy�konu pra�v a
povinností� souvisejí�cí�ch s vy�berovy�m rí�zení�m. Za� stupce ciní� ve vy�berove�m
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rí�zení� veskere�  u� kony jme�nem zadavatele jako sve�ho prí�kazce dle prí�kazní�
smlouvy.

3.2. Za� stupce zadavatele není�  ve vztahu k verejne�  zaka� zce podjaty�  a
prohlasuje,  ze  se nebude podí�let na zpracova�ní�  za� dne�  nabí�dky a není�  ve
stretu za� jmuB .

4. Předmět veřejné zakázky

4.1. Na� zev  verejne�  zaka� zky:  „Oprava  místní  komunikace
Antonínov“

4.2. Druh verejne�  zaka� zky: na stavební� pra� ce

4.3. Druh vy�berove�ho rí�zení�: verejna�  zaka� zka zada�vana�  jako zaka� zka
male�ho rozsahu v uzavrene�  vy�zve ,  mimo rez im za�kona v souladu s  § 31
predmetne�ho za�kona za pouz ití� § 6 te�hoz  za�kona.

4.4. Predpokla�dana�  hodnota verejne�  zaka� zky:

Předpokládaná hodnota bez DPH 2.152.598,- Kč

4.5. Predmetem verejne�  zaka� zky je realizace dí�la v ra�mci projektu s
na� zvem:  „Oprava  místní  komunikace  Antonínov“. Jedna�  se  o
rekonstrukci komunikace v mí�stní� ca� sti Ántoní�nov. 

4.6. Podrobne  je  predmet  verejne�  zaka� zky  popsa�n  v  projektove�
dokumentaci  zpracovane�  odpovedny�m  projektantem  Janem  Maderou,
Oblacna�  266/11, 460 01 Liberec, Č7KÁÍT 0500944 – Dopravní� stavby (da� le
jen „projektova�  dokumentace“) a v neoceneny�ch vy�kazech vy�mer (slepy�ch
rozpoctech).  Technicke�  specifikace  jsou  obsazeny  v  projektove�
dokumentaci.  Projektova�  dokumentace  je  prí�lohou  c.  6  te� to  zada�vací�
dokumentace „Prí�loha c. 6 Projektova�  dokumentace“.

4.7. Souca� stí�  predmetu  plnení�  verejne�  zaka� zky  je  zpracova�ní�
dokumentace skutecne�ho provedení� dokoncene�ho dí�la.

4.8. Pokud se v dokumentaci  pro zada�ní�  verejne�  zaka� zky vyskytnou
odkazy  na  obchodní�  firmy,  na� zvy  nebo  jme�na  a  prí�jmení�,  specificka�
oznacení�  zboz í�  a  sluzeb,  ktere�  platí�  pro  urcitou  osobu,  prí�padne  její�
organizacní�  slozku  za  prí�znacne� ,  patenty  na  vyna� lezy,  uz itne�  vzory,
pruB myslove�  vzory,  ochranne�  zna�mky  nebo  oznacení�  puB vodu,  jedna�  se  o
vymezení� predpokla�dane�ho standardu a dodavatel je opra�vnen navrhnout
jine� , technicky a kvalitativne  srovnatelne�  resení�.

4.9. Predmet verejne�  zaka� zky bude dodavatelem realizova�n v souladu
s obecne  za� vazny�mi pra�vní�mi predpisy, platny�mi Č7SN a predpisy ty�kají�cí�mi
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se bezpecnosti pra� ce a technicky�ch zarí�zení�. V prí�pade , ze v pruB behu plnení�
verejne�  zaka� zky  nabude  platnosti  a  u� cinnosti  novela  nektere�ho  z  vy�se
uvedeny�ch predpisuB , popr. nabude platnosti a u� cinnosti jiny�  pra�vní� predpis
vztahují�cí� se k predmetu plnení� verejne�  zaka� zky, je dodavatel povinen pri
realizaci  verejne�  zaka� zky  rí�dit  se  temito  novy�mi  pra�vní�mi  predpisy  a
na�vody (postupy).

5. Doba plnění veřejné zakázky

5.1. Zaha� jení�  plnení�  verejne�  zaka� zky se predpokla�da�  na přelomu 8-
9/2021, převzetí staveniště však proběhne nejpozději do 30. 9. 2021.
Maxima� lní� de� lka realizace je do 60 kalenda� rní�ch dnuB  od dorucení� pí�semne�
vy�zvy  k prevzetí�  staveniste  a  zaha� jení�  stavební�ch  prací�.  K prevzetí�
staveniste  a  zaha� jení�  plnení�  predmetu  verejne�  zaka� zky  bude  dodavatel
vyzva�n pí�semne  zadavatelem. 

5.2. Splnení�m predmetu plnení�  verejne�  zaka� zky je  absolutní�  splnení�
Obchodní�ch  podmí�nek  zadavatele,  ktere�  jsou  prí�lohou  te� to  zada�vací�
dokumentace.

5.3. Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl v nabídce časový a
finanční  harmonogram  postupu  výstavby,  členěný  na  týdny  a
obsahující všechny činnosti nutné pro realizaci díla. 

5.4. Zada�vací� lhuB ta zací�na�  bezet okamz ikem skoncení� lhuB ty pro poda�ní�
nabí�dek. De� lka zada�vací� lhuB ty ciní� 90 kalenda� rní�ch dnuB . Zada�vací� lhuB tou je
lhuB ta,  po  kterou  u� castní�ci  zada�vací�ho  rí�zení�  nesmí�  ze  zada�vací�ho  rí�zení�
odstoupit.

6. Místo plnění veřejné zakázky

6.1. Mí�stem  plnení�  verejne�  zaka� zky  je  obec  Josefův  Důl,  podrobne
popsa�no v projektove�  dokumentaci.

7. Financování

7.1. Podmí�nky  financova�ní�  verejne�  zaka� zky  jsou  obsazeny
v Obchodní�ch  podmí�nka�ch  zadavatele,  ktere�  jsou  prí�lohou  te� to  zada�vací�
dokumentace. 

7.2. Tento  projekt  je  souca� stí�  za� dosti  o  dotaci  poskytovane�
Ministerstvem pro mí�stní�  rozvoj.  Realizace  zaka� zky je  za�visla�  na  zí�ska�ní�
financní�ch prostredkuB  z MMR. 

7.3. V prí�pade  nezí�ska�ní�  financní�ch  prostredkuB  ma�  Zadavatel  pra�vo
predmet verejne�  zaka� zky nerealizovat, potazmo s vybrany�m dodavatelem
neuzavrí�t smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Dodavatele�  jsou povinni na
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tuto podmí�nku pristoupit, a to bez na� roku na na�hradu skody nebo usle�ho
zisku  pro  kteroukoliv  z  budoucí�ch  smluvní�ch  stran.  Zhotovitel  ma�
v takove�m  prí�pade  vsak  na� rok  na  na�hradu  doposud  prokazatelne
provedeny�ch prací� ode dne zaha� jení� plnení�
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KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

8. Požadovaný rozsah kvalifikace

8.1. ZpuB sobily�m  pro  plnení�  verejne�  zaka� zky  je  dodavatel,  ktery�
proka� ze:

a) splnení� za�kladní� zpuB sobilosti
b) splnení� profesní� zpuB sobilosti
c) splnení� technicky�ch kvalifikacní�ch predpokladuB

9. Prokazování splnění kvalifikace

9.1. Dodavatel  prokazuje  splnení�  kvalifikace  predlození�m dokladuB  o
kvalifikaci  v kopií�ch,  není�-li  da� le  stanoveno  jinak.  Zadavatel  si  muB ze
v pruB behu  vy�berove�ho  rí�zení�  vyza�dat  predlození�  origina� luB  nebo  u� redne
overeny�ch kopií� dokladuB  o kvalifikaci. 

9.2. Doklady  prokazují�cí�  za�kladní�  zpuB sobilost  podle  cl.  10  zada�vací�
dokumentace a profesní� zpuB sobilost podle cl. 11 odst. 1 pí�sm. a) zada�vací�
dokumentace musí� prokazovat splnení� pozadovany�ch krite�rií� nejpozde ji v
dobe  3 mesí�cuB  prede dnem poda�ní� nabí�dky.

9.3. Dodavatel, ktery�  podal nabí�dku v tomto vy�berove�m rí�zení�, nesmí�
by� t soucasne  jinou osobou, jehoz  prostrednictví�m jiny�  dodavatel v tomto
vy�berove�m rí�zení� prokazuje kvalifikaci.

9.4. Dodavatel muB ze proka� zat urcitou ca� st technicky�ch kvalifikacní�ch
predpokladuB  nebo profesní�  zpuB sobilosti  s  vy� jimkou krite�ria  podle  cl.  11
odst.  1  pí�sm.  a)  zada�vací�  dokumentace  pozadovane�  zadavatelem
prostrednictví�m  jiny�ch  osob  (poddodavateluB ).  Dodavatel  je  v  takove�m
prí�pade  povinen zadavateli predloz it:

a) doklady prokazují�cí� splnení� profesní�  zpuB sobilosti podle  cl. 11 odst. 1 pí�sm. a) zada�vací�
dokumentace jinou osobou,

b) doklady prokazují�cí� splnení� chybe jí�cí� ca� sti kvalifikace prostrednictví�m jine�  osoby,

c) doklady o splnení� za�kladní� zpuB sobilosti podle cl. 10 zada�vací� dokumentace jinou osobou
a

d) pí�semny�  za� vazek jine�  osoby k poskytnutí� plnení� urcene�ho k plnení� verejne�  zaka� zky nebo
k poskytnutí� vecí� nebo pra�v, s nimiz  bude dodavatel opra�vnen disponovat v ra�mci plnení�
verejne�  zaka� zky,  a  to  alespon  v  rozsahu,  v  jake�m  jina�  osoba  proka� zala  kvalifikaci  za
dodavatele.
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9.5. Ma�  se za to,  ze  pozadavek podle cl.  9 odst.  4 pí�sm. d) zada�vací�
dokumentace je splnen, pokud obsahem pí�semne�ho za�vazku jine�  osoby je
spolecna�  a nerozdí�lna�  odpovednost te� to osoby za plnení�  verejne�  zaka� zky
spolecne  s dodavatelem. Prokazuje-li vsak dodavatel prostrednictví�m jine�
osoby kvalifikaci a predkla�da�  doklady podle cl.  12 vztahují�cí�  se k takove�
osobe , musí� dokument podle 9 odst. 4 pí�sm. d) te� to zada�vací� dokumentace
obsahovat za�vazek, ze jina�  osoba bude vykona�vat stavební� pra� ce ci sluzby,
ke ktery�m se prokazovane�  krite�rium kvalifikace vztahuje.

9.6. V  prí�pade ,  ze  dodavatel bude  nektery�  z dokumentuB  prokazují�cí�
splnení�  kvalifikacní�ch  predpokladuB  predkla�dat  elektronicky  podepsany� ,
predloz í� k tomuto dokumentu takte�z  konverzi elektronicke�ho podpisu.

10. Základní způsobilost

10.1. Zadavatel  pozaduje  splnení�  za�kladní�  zpuB sobilosti.  Za�kladní�
zpuB sobilost nespln uje dodavatel, ktery�

a) byl  v  zemi  sve�ho  sí�dla  v  poslední�ch  5  letech  pred  zaha� jení�m  vy�berove�ho  rí�zení�
pravomocne  odsouzen pro trestny�  cin uvedeny�  v prí�loze c. 3 za�kona c. 134/2016 Sb., ve
znení�  pozde js í�ch predpisuB ,  nebo obdobny�  trestny�  cin podle pra�vní�ho ra�du zeme  sí�dla
dodavatele; k zahlazeny�m odsouzení�m se neprihlí�z í�,

b) ma�  v Č7eske�  republice nebo v zemi sve�ho sí�dla v evidenci daní� zachycen splatny�  dan ovy�
nedoplatek

c) ma�  v Č7eske�  republice nebo v zemi sve�ho sí�dla splatny�  nedoplatek na pojistne�m nebo na
pena� le na verejne�  zdravotní� pojistení�,

d) ma�  v Č7eske�  republice nebo v zemi sve�ho sí�dla splatny�  nedoplatek na pojistne�m nebo na
pena� le na socia� lní� zabezpecení� a prí�spevku na sta� tní� politiku zamestnanosti,

e) je v likvidaci, proti nemuz  bylo vyda�no rozhodnutí� o u� padku, vuB ci nemuz  byla narí�zena
nucena�  spra�va podle jine�ho pra�vní�ho predpisu nebo v obdobne�  situaci podle pra�vní�ho
ra�du zeme  sí�dla dodavatele.

10.2. Dodavatel  proka� ze  splnení�  za�kladní�  zpuB sobilosti  ve  vztahu  k
Č7eske�  republice predlození�m origina� lu cestne�ho prohla� sení�. Vzor cestne�ho
prohla� sení�  je  prí�lohou  c.  3  zada�vací�  dokumentace  „Příloha  č.  3  Vzor
čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“.

11. Profesní způsobilost

11.1. Zadavatel  pozaduje  splnení�  profesní�  zpuB sobilosti.  Profesní�
zpuB sobilost spln uje dodavatel, ktery�  predloz í�:

a) vy�pis z obchodní�ho rejstrí�ku ci jine�  obdobne�  evidence, pokud jiny�  pra�vní� predpis za�pis
do takove�  evidence vyzaduje.
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b) doklad  o  opra�vnení�  k  podnika�ní�  v  rozsahu  odpoví�dají�cí�  predmetu  verejne�  zaka� zky,
zejme�na doklad prokazují�cí� prí�slusne�  z ivnostenske�  opra�vnení�. K proka� za�ní� zpuB sobilosti
dle tohoto pí�smene dodavatel predloz í�  z ivnostenske�  opra�vnení�  k predmetu podnika�ní�
“Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

c) doklad osvedcují�cí� odbornou zpuB sobilost dodavatele nebo osoby, její�mz  prostrednictví�m
odbornou  zpuB sobilost  zabezpecuje.  K proka� za�ní�  kvalifikace  dle  tohoto  pí�smene
dodavatel  předloží  osvědčení  o  autorizaci  dle  za�kona  c.  360/1992  Sb.,  o  vy�konu
povola�ní�  autorizovany�ch  architektuB  a  o  vy�konu  povola�ní�  autorizovany�ch  inzeny�ruB  a
technikuB  cinny�ch ve vy�stavbe  pro obory „dopravní stavby“

12. Technické kvalifikační předpoklady

12.1. Zadavatel  pozaduje  splnení�  technicky�ch  kvalifikacní�ch
predpokladuB ,  pozadavky  spln uje  dodavatel,  ktery�  predloz í�  seznam
stavební�ch prací�  poskytnuty�ch  dodavatelem za poslední�ch 5  letech pred
zaha� jení�m vy�berove�ho rí�zení�.

a) Limit  pro  splnení�  kvalifikacní�ho  predpokladu  je  stanoven  na  alespon  dvě  obdobné
realizované zakázky za poslední�ch 5 let s uvedení�m jejich hodnoty. Obdobna�  zaka� zka
realizovana�  dodavatelem  je  zaka� zka  na  stavební�  pra� ce,  její�mz  predmetem  byla
rekonstrukce nebo výstavba pozemní komunikace v hodnote  alespoň 1 000 000,-
bez DPH pro kazdou zaka� zku zvla� sť.

Seznam stavební�ch prací� bude obsahovat alespon  na� zev zadavatele, kontaktní� osobu zadavatele,
u ní�z  si zadavatel bude moct overit uva�dene�  u� daje, na� zev zaka� zky, cenu, dobu a mí�sto prova�dení�
stavební�ch prací�  a  musí�  obsahovat  prohla� sení�  o  tom,  ze  tyto  stavební�  pra� ce  byly provedeny
ra�dne  a odborne . Vzor seznamu stavební�ch prací� je prí�lohou c. 4 zada�vací� dokumentace „Příloha
č. 4 Vzor seznamu stavebních prací prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů“.
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DALŠÍ POŽADAVKY

13. Varianty

13.1. Zadavatel nepripoustí� variantní� resení� verejne�  zaka� zky.

14. Technické podmínky

14.1. Zadavatel  stanovuje  technicke�  podmí�nky  verejne�  zaka� zky  v
prí�loha�ch  te� to  zada�vací�  dokumentace,  zejme�na  v  soupisech  doda�vek  a
sluzeb,  v technicky�ch podmí�nka�ch a projektove�  dokumentaci zpracovane�
odpovedny�m  projektantem  Janem  Maderou,  Oblacna�  266/11,  460  01
Liberec, Č7KÁÍT 0500944 – Dopravní� stavby.

15. Obchodní podmínky

15.1. Zadavatel  stanovil  za� vazne�  obchodní�  podmí�nky  pro  realizaci
verejne�  zaka� zky ve forme  smlouvy o dí�lo, ktery�  je prí�lohou te� to zada�vací�
dokumentace.  Na  obchodní�ch  podmí�nka�ch  (vsech  ustanovení�ch  na�vrhu
smlouvy) zadavatel bezvy�hradne  trva� .

15.2. Vzorove�  znení�  smlouvy  dodavatel  nesmí�  menit,  dopln ovat  ani
jinak upravovat, pokud v zada�vací�ch podmí�nka�ch není� stanoveno vy�slovne
jinak, v opacne�m prí�pade  bude jeho nabí�dka vyrazena jako neprijatelna�  a
dodavatel bude z dals í� u� casti ve vy�berove�m rí�zení� vyloucen. 

15.3. Prí�lohou zada�vací� dokumentace je vzorova�  podoba smlouvy o dí�lo,
ktera�  bude  slouz it  k  uzavrení�  smluvní�ho  vztahu  s  ví�tezem  vy�berove�ho
rí�zení�.  Zadavatel  pripoustí�  pouze  da� le  specifikovane�  u� pravy  vzorove�
smlouvy dodavatelem v ra�mci  prí�pravy na�vrhu smlouvy,  ktery�  musí�  by� t
souca� stí�  nabí�dky,  a  ktery�  musí�  by� t  podepsa�n  opra�vneny�m  za� stupcem
dodavatele.  Tento  na�vrh  smlouvy  musí�  v  plne�m  rozsahu  respektovat
podmí�nky uvedene�  v te� to zada�vací�  dokumentaci a nesmí�  znevy�hodn ovat
zadavatele.

15.4. Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní�  chybe jí�cí�  u� daje, ktere�
jsou zvy�razneny a oznaceny z luty�m podbarvení�m „ “.
Znení� ostatní�ch ustanovení� vzoru smlouvy nesmí� dodavatel menit.
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NABÍDKA

16. Obsah nabídky

16.1. Nabí�dka  bude  obsahovat  vsechny  dokumenty  pozadovane�
zadavatelem. Strany nabí�dky budou ocí�slova�ny nepretrz itou cí�selnou radou
od 1 (krycí� list nabí�dky) po poslední� stranu nabí�dky.

16.2. Zadavatel  doporucuje,  aby nabí�dka  obsahovala  tyto  samostatne�
ca� sti v poradí�, jak je da� le uvedeno:  

a) krycí list nabídky - vyplneny�  formula� r  zada�vací� dokumentace podepsany�  osobou opra�vnenou
jednat  jme�nem  ci  za  dodavatele.  Tento  dokument  tvorí�  prí�lohu  c.  5  zada�vací�  dokumentace
„Příloha č. 5 Krycí list nabídky dodavatele“,

b) obsah s uvedení�m jednotlivy�ch oddí�luB  s cí�slem strany, na ktere�  se dokumenty tvorí�cí� dany�  oddí�l
uvedene�  v obsahu nacha� zí�,

c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. Vzor tohoto dokumentu tvorí� prí�lohu c. 3
zada�vací�  dokumentace  „Příloha č.  3  Vzor  čestného prohlášení  o splnění  základní  způsobilosti“.
Dodavatel do uvedene�ho vzoru doplní� pozadovane�  u� daje,

d) doklady  prokazují�cí�  splnění  profesních  kvalifikačních  předpokladů,  dodavatel  predloz í�
prostou kopii origina� lu, v prí�pade , ze bude predkla�dat elektronicky podepsany�  dokument, zajistí�,
aby  souca� stí�  predmetne�ho  dokumentu  byla  takte�z  konverze  elektronicke�ho  podpisu,  rovnez
postací� prosta�  kopie,

e) doklady  prokazují�cí�  splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů. Vzor  seznamu
stavební�ch prací�  je prí�lohou c. 4 zada�vací�  dokumentace  „Příloha č. 4 Vzor seznamu stavebních
prací prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů“. Dodavatel do uvedene�ho vzoru
doplní� pozadovane�  u� daje, 

f) Seznam stavebních prací prokazují�cí� splnění technických kvalifikačních předpokladů. Vzor
tohoto dokumentu tvorí� prí�lohu c. 4 zada�vací� dokumentace „Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení
o  splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů“.  Dodavatel  do  uvedene�ho  vzoru  doplní�
pozadovane�  u� daje, 

g) doplnene�  Obchodní  podmínky  zadavatele  ve  formě  smlouvy  o  dílo  respektují�cí�  veskere�
zada�vací�  podmí�nky,  zpracovane�  podle  pokynuB  obsazeny�ch  v  te� to  zada�vací�  dokumentaci
podepsany�  osobou opra�vnenou jednat jme�nem ci za dodavatele. Tento dokument tvorí� prí�lohu c.
1 zada�vací� dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo“,

h) vyplneny�  a oceneny�  soupis prací�, doda�vek a sluzeb s  výkazem výměr, ktere�  tvorí�  prí�lohu c. 2
zada�vací� dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“, 
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i) časový a finanční  harmonogram postupu vy�stavby,  cleneny�  na ty�dny a obsahují�cí�  vsechny
cinnosti nutne�  pro realizaci dí�la,

j) Prí�padne  dals í� dokumenty, pokud je jejich predlození� pozadova�no v zada�vací�ch podmí�nka�ch.

16.3. Za soulad polozkove�ho  rozpoctu  a  vy�kazu vy�mer  je  odpovedny�
dodavatel (ma�  se na mysli soulad jak v mnozství�, tak v definovane�  kvalite ).
V prí�pade  jake�hokoliv  nesouladu  muB ze  hodnotí�cí�  komise  vyzadovat
vysve tlení�  nabí�dky  analogicky  ve  smyslu  ustanovení�  §  46  za�kona.
Povinností�  dodavatele  souvisejí�cí�  s polozkovy�mi  rozpocty  je  zejme�na
dodrzet strukturu a clenení� stavby na jednotlive�  stavební� objekty a dodrzet
obsahovou  na�pln  vy�kazu  vy�mer.  V prí�pade  jake�hokoliv  nesouladu  mezi
vy�kazem  vy�mer  a  polozkovy�mi  rozpocty  (napr.  chybe jí�cí�  polozky,
preby�vají�cí�  polozky,  nespra�vne�  mnozství�  merny�ch  jednotek apod.)  muB ze
hodnotí�cí� komise dodavatele vyzvat k objasnení�. 

16.4. Za  obsahovou  u� plnost  nabí�dky  odpoví�da�  vy�hradne  dodavatel  –
vy�cet  dokumentuB  obsazeny�  v tomto cla�nku zada�vací�  dokumentace slouz í�
pouze pro usnadnení� orientace dodavatele pri kompletaci nabí�dky – pokud
v  tomto  vy�ctu  nebude  uveden  dokument,  jehoz  povinnost  dolození�  do
nabí�dky by eventua� lne  vyply�vala ze zada�vací�ch podmí�nek nebo ze za�kona,
nemuB ze se dodavatel zbavit odpovednosti za obsahovou neu� plnost nabí�dky
poukazem na tento vy�cet dokumentuB .

17. Nabídková cena

17.1. Nabí�dkova�  cena bude uvedena v ceske�  mene  (ČZK) v clenení�  na
cenu celkem bez DPH, vy�se sazby DPH a cenu celkem vcetne  DPH.

17.2. Nabí�dkovou cenou se pro u� cely vy�berove�ho rí�zení� rozumí� celkova�
cena za predmet plnení� bez DPH. Nabí�dkova�  cena bude zahrnovat veskere�
pra� ce,  doda�vky  a  cinnosti  vyply�vají�cí�  ze  zada�vací�ch  podkladuB ,  o  ktery�ch
zhotovitel podle svy�ch odborny�ch znalostí� vede t me l, ze jsou k ra�dne�mu a
kvalitní�mu provedení� a dokoncení� dí�la dane�  povahy treba. Podkladem pro
zpracova�ní�  cenove�  nabí�dky  je  tato  zada�vací�  dokumentace,  a  da� le  její�
veskere�  prí�lohy.

17.3. Nabí�dkovou cenou za zhotovení�  stavby se pro u� cely vy�berove�ho
rí�zení�  rozumí�  celkova�  cena za cely�  predmet  verejne�  zaka� zky.  Nabí�dkova�
cena  musí�  obsahovat  veskere�  nutne�  na�klady  dodavatele  k  ra�dne�mu
provedení�  doda�vky,  vcetne  vsech  na�kladuB  vyply�vají�cí�ch  z  obchodní�ch
podmí�nek  zadavatele  (napr.  bezpecnostní�  opatrení�,  pojistení�,  prí�padne�
na�klady s poskytova�ní�m bankovní�ch za� ruk) a vyply�vají�cí�ch z individua� lní�ch
podmí�nek stavby (napr. zarí�zení� staveniste , ztí�zene�  podmí�nky apod.).

17.4. Zadavatel  jako souca� st  zada�vací�  dokumentace predkla�da�  soupis
stavební�ch prací�, doda�vek a sluzeb. Zadavatelem poskytnute�  soupisy prací�
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jsou  pro  zpracova�ní�  nabí�dkove�  ceny  za�vazne� .  Je  vylouceno  jake�koliv
vyrazení� polozek ze soupisu, doplnení� polozek do soupisu, jaky�koliv za� sah
do  popisu  polozky,  zmena  mnozství�  nebo  jake�hokoliv  jine�ho  u� daje  v
soupisu.

17.5. Dodavatel  v ra�mci  sve�  nabí�dky  predloz í�  polozkove�  rozpocty
(ocenene�  soupisy  stavební�ch  prací�,  doda�vek  a  sluzeb)  do  nichz  doplní�
jednotkove�  ceny za jednotlive�  polozky stavební�ch prací�, doda�vek a sluzeb a
u kazde�  polozky vyja�drí�  celkovou nabí�dkovou cenu polozky odpoví�dají�cí�
pozadovane�mu  poctu  merny�ch  jednotek.  Polozkovy�  rozpocet  musí�  svojí�
strukturou a obsahem odpoví�dat prí�slusne�mu soupisu, zmeny v ktere�koliv
ca� sti  polozky  jsou  neprí�pustne� .  Zmena  struktury  ci  obsahu  soupisu  je
neprí�pustna� .  Dodavatel  je  povinen ocenit  veskere�  polozky  predlozene�ho
soupisu prací�.

17.6. Platební�  podmí�nky  jsou  obsazeny  v  obchodní�ch  podmí�nka�ch
zadavatele, ktere�  jsou prí�lohou te� to zada�vací� dokumentace.

18. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

18.1. Nabí�dky  budou  zasí�la�ny  doporucene  na  dorucovací�  adresu
za� stupce zadavatele:

Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

v pracovní�ch dnech, a to ponde lí� az  pa� tek od 8:00 do 15:30 hodin, vždy tak, aby byla doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

18.2. Dodavatel  muB ze  nabí�dku  zaslat  na  adresu  za� stupce  zadavatele
prostrednictví�m  drz itele  postovní�  licence  nebo  kury�rní�  postou  –  za
rozhodují�cí�  okamz ik  pro  posouzení�,  zda  byla  nabí�dka  dorucena  vcas,  je
vzdy okamz ik prevzetí� nabí�dky.

18.3. Nabí�dka  bude  poda�na  pí�semne ,  v  listinne�  podobe ,  v ceske�m
jazyce, a to jednom origina� le v tistene�  podobe ,  zadavatel doporucuje, aby
k origina� lu nabí�dky byla pripojena jedna kopie v elektronicke�  podobe  na
ČD  scan  cele�  nabí�dky  ve  forma� tu  .pdf  +  naví�c  predlození�  rozpoctu  ve
forma� tu .xls). V nabí�dce nesmí� by� t prepisy a opravy.

18.4. Zadavatel doporucuje, aby nabí�dka byla odpoví�dají�cí�m zpuB sobem
zabezpecena proti  mozne�  manipulaci s  jednotlivy�mi listy vcetne  prí�loh a
proti  jejich  vypadnutí�,  nejle�pe  pevny�m,  nerozebí�ratelny�m  sva� za�ní�m,  ale
za� roven  tak,  aby  bylo  mozne�  jednotlive�  stra�nky  nabí�dky  pri  listova�ní�
bezproble�move  obracet, tzn. idea� lne  prova� zane�  sn uB rkou, konce prova� za�ní�
zava� za�ny  a  zapeceteny  nebo  prelepeny  papí�rovou  pa� skou  opatrenou
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razí�tkem a  podpisem osoby opra�vnene�  jednat  jme�nem ci  za  dodavatele.
Zadavatel  da� le  doporucuje,  aby  vsechny  listy  nabí�dky  vc.  prí�loh  byly  v
prave�m  dolní�m  rohu  vzestupne  a  ra�dne  ocí�slova�ny  a  jednotlive�  oddí�ly
prehledne  oznaceny bocní� popiskou nebo rozde lovní�ky.

18.5. Nabí�dka  v  listinne�  podobe  musí�  by� t  poda�na  v  ra�dne  uzavrene�
oba� lce oznacene�  na� zvem verejne�  zaka� zky. 

18.6. Oba� lka bude oznacena na�pisem: 

VZOR OBÁ* LKÝ   

Identifikační  údaje  dodavatele:  (v prí�pade  spolecne�  nabí�dky  budou  uvedeny  u� daje  vsech
dodavateluB  poda�vají�cí�ch spolecnou nabí�dku)

Na� zev verejne�  zaka� zky: „Oprava místní komunikace Antonínov“

! ! ! NEOTEVÍRAT ! ! !

pred termí�nem oteví�ra�ní� oba� lek
NÁBÍ*DKÁ PRO VÝ* BE7 ROVE*  R7 Í*ZENÍ*

18.7. Vsechny na�klady souvisejí�cí� s prí�pravou a poda�ní�m nabí�dky hradí�
vy�hradne  prí�slusny�  dodavatel.

18.8. LhuB ta  pro  poda�ní�  nabí�dek  koncí�  dne 5.  8.  2021 v  10:00
hodin

19. Hodnotící kritéria

19.1. Za�kladní�m krite�riem pro zada�ní� verejne�  zaka� zky je  ekonomická
výhodnost nabídek dle § 114 zákona.  Ekonomicka�  vy�hodnost  nabí�dek
bude  hodnocena  na  za�klade  jedine�ho  krite�ria  a  to  podle  nejnižší
nabídkové ceny bez DPH. Toto krite�rium tak bude mí�t v hodnocení� va�hu
100%. 

19.2. Zadavatel  prí�p.  hodnotí�cí�  komise  stanoví�  poradí�  jednotlivy�ch
nabí�dek  tak,  ze  jako  neju� spesne js í�  bude  stanovena  nabí�dka  s nejnizs í�
nabí�dkovou cenou bez DPH.

Deregio tender, s.r.o.                                 Tel.: +420 542 211 083
Vinicní� 2270/160,  Z7 idenice 20                      e-mail: zakazky@deregio.cz
ÍČ7 : 02122855 DÍČ7 : ČZ02122855                                             webova�  stra�nka:  www.rpa.cz

mailto:zakazky@deregio.cz


15

19.3. Zadavatel prí�p.  hodnotí�cí�  komise neprovede hodnocení�  nabí�dek,
pokud by me la hodnotit nabí�dku pouze jednoho dodavatele. Pokud je ve
vy�berove�m  rí�zení�  jediny�  u� castní�k,  muB ze  by� t  zadavatelem  vybra�n  bez
provedení� hodnocení�.

20. Výběr nejvhodnější nabídky

20.1. Zadavatel  provede  po  otevrení�  oba� lek  s nabí�dkami  hodnocení�
nabí�dek  a  na� sledne  posoudí�  nejvhodne js í�  nabí�dku.  Posouzení�  nabí�dek
spocí�va�  v posouzení�, zda jsou nabí�dky zpracova�ny v souladu se zada�vací�mi
podmí�nkami. Jestlize je nabí�dka shleda�na jako nejasna�  nebo neu� plna� , muB ze
by� t dodavatel vyzva�n k její�mu doplnení�  nebo objasnení�.  Doplnení�m nebo
objasnení�m nabí�dek nesmí�  by� t  zmenena nabí�dkova�  cena a/nebo u� daje a
informace,  ktere�  jsou  predmetem  hodnocení�.  V  prí�pade ,  ze  dodavatel
nabí�dku v dodatecne�  lhuB te  nedoplní� nebo neobjasní�, prí�padne  mu nebude
prominuto  pozdní�  doplnení�  nebo  objasnení�,  musí�  by� t  tato  nabí�dka
vyrazena.  Pokud  nabí�dka  splní�  vsechny  zada�vací�  podmí�nky,  zadavatel
rozhodne o vy�beru predmetne�  nabí�dky.  Pokud nabí�dka nebude vybrana� ,
nebo nedojde k podepsa�ní� smlouvy z duB voduB  na strane  dodavatele, bude se
cely�  proces,  krome  oteví�ra�ní�  oba� lek,  opakovat  znova  bez  predmetne�
nabí�dky az  do doby kdy dojde k podepsa�ní�  smlouvy s aktua� lne  vybrany�m
dodavatelem, nebo nezbude za�dny�  dodavatel.

20.2. Pri  posouzení�  nabí�dek dodavateluB  z hlediska splnení�  zada�vací�ch
podmí�nek  bude  posouzena  te�z  mimora�dne  ní�zka�  nabí�dkova�  cena.
Mimora�dne  ní�zka�  nabí�dkova�  cena  znamena� ,  ze  nabí�dka  dodavatele  z
jake�hokoliv  duB vodu obsahuje  riziko nerealizovatelnosti  dí�la  z  financní�ch
duB voduB .  Nabí�dka  dodavatele  muB ze  by� t  takto  posouzena  v  prí�pade ,  ze
celkova�  nabí�dkova�  cena nebo nabí�dkova�  cena polozek zahrnují�cí�ch ví�ce nez
20%  dí�la  bude  odborne  posouzena  jako  neprimerene  ní�zka�  k  aktua� lní�
cenove�  hladine  na trhu. Nabí�dka dodavatele muB ze by� t takto posouzena take�
v  prí�pade ,  ze  polozka nebo polozky,  ktere�  jsou pro realizovatelnost  dí�la
extre�mne  duB lez ite�  budou  odborne  posouzeny  jako neprimerene  ní�zke�  k
aktua� lní�  cenove�  hladine  na  trhu  i  v  prí�pade ,  ze  v  souhrnu  nebudou
dosahovat  ani  10% dí�la.  Áktua� lní�  cenovou  hladinu  na  trhu  ve  vztahu  k
predmetu zaka� zky stanoví� a posoudí� osoba odborne  zpuB sobila� .

20.3. O posouzení� a hodnocení� nabí�dek porí�dí� komise pí�semnou zpra�vu.

20.4. Zadavatel nevyuz ije jedna�ní� o nabí�dka� ch.

20.5. Zadavatel  rozhodne  o  vy�beru  nejvhodne js í�  nabí�dky  toho
dodavatele, jehoz  nabí�dka byla podle hodnotí�cí�ch krite�rií� vyhodnocena jako
nejvhodne js í� a byla zpracova�na v souladu se zada�vací�mi podmí�nkami.

21. Podání nabídky
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21.1. Kazdy�  dodavatel  muB ze  podat  pouze  jednu  nabí�dku.  Dodavatel,
ktery�  podal  nabí�dku  ve  vy�berove�m  rí�zení�,  nesmí�  by� t  soucasne  osobou,
její�mz  prostrednictví�m jiny�  dodavatel v tomte�z  vy�berove�m rí�zení� prokazuje
kvalifikaci. 

21.2. Zadavatel  vyloucí�  u� castní�ka vy�berove�ho rí�zení�,  ktery�  podal  ví�ce
nabí�dek samostatne  nebo spolecne  s jiny�mi dodavateli, nebo podal nabí�dku
a  soucasne  je  osobou,  její�mz  prostrednictví�m  jiny�  u� castní�k  vy�berove�ho
rí�zení� v tomte�z  vy�berove�m rí�zení� prokazuje kvalifikaci.

21.3. Pokud  nebyla  nabí�dka  zadavateli  dorucena  ve  lhuB te  nebo
zpuB sobem stanoveny�m v zada�vací� dokumentaci, nepovazuje se za podanou
a v pruB behu vy�berove�ho rí�zení� se k ní� neprihlí�z í�.

22. Společná nabídka

22.1. V  prí�pade  spolecne�  u� casti  dodavateluB  prokazuje  za�kladní�
zpuB sobilost  a  profesní�  zpuB sobilost  podle  cl.  11  odst.  1  pí�sm.  a)  kazdy�
dodavatel samostatne .

22.2. Dodavatele�  poda�vají�cí�  spolecnou nabí�dku jsou povinni  predloz it
zadavateli  soucasne  s  doklady  prokazují�cí�mi  splnení�  kvalifikacní�ch
predpokladuB  smlouvu,  ve  ktere�  je  obsazen  za�vazek,  ze  vsichni  tito
dodavatele�  budou vuB ci zadavateli a tretí�m osoba�m z jaky�chkoliv pra�vní�ch
vztahuB  vznikly�ch v  souvislosti  s  verejnou zaka� zkou,  zava� za�ni  spolecne  a
nerozdí�lne ,  a  to po celou dobu plnení�  verejne�  zaka� zky i  po  dobu trva�ní�
jiny�ch za�vazkuB  vyply�vají�cí�ch z verejne�  zaka� zky. Smlouva bude podepsa�na
kazdy�m  z  dodavateluB ,  resp.  osobou  opra�vnenou  jednat  jme�nem  ci  za
kazde�ho z dodavateluB  v souladu s cl. 23 zada�vací� dokumentace.

22.3. S  ohledem  na  skutecnost,  ze  dodavatele�  poda�vají�cí�  spolecnou
nabí�dku jsou povazova� ni ze za�kona za jednoho dodavatele a jsou zava� za�ni a
opra�vneni  spolecne  a nerozdí�lne ,  je zadavatel opra�vnen  zasí�lat  veskerou
korespondenci vc. prí�slusny�ch rozhodnutí� na adresu ktere�hokoliv z nich.

23. Podpis nabídky

23.1. Tam, kde je v zada�vací�ch podmí�nka�ch nebo v za�kone  uvedeno, ze
nabí�dku  (tj.  listinu  tvorí�cí�  obsah  nabí�dky)  podepisuje  osoba  opra�vnena
jednat  jme�nem  ci  za  dodavatele,  bude  prí�slusna�  listina  podepsa�na  v
souladu  se  zpuB sobem  jedna�ní�  za  dodavatele  zapsany�m  v  obchodní�m
rejstrí�ku, je-li v tomto rejstrí�ku zapsa�n. Nesplní�-li dodavatel tuto podmí�nku,
bude nabí�dka vyrazena a dodavatel bude z dals í� u� casti ve vy�berove�m rí�zení�
vyloucen.

23.2. Bude-li nabí�dku podepisovat nebo jine�  u� kony ve vy�berove�m rí�zení�
za dodavatele cinit za� stupce na za�klade  plne�  moci, musí� by� t vzdy dolozena
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plna�  moc podepsana�  osobou opra�vnenou jednat za dodavatele zpuB sobem
zapsany�m v obchodní�m rejstrí�ku, je-li v nem zapsa�n.

23.3. Tam, kde je v zada�vací�ch podmí�nka� ch nebo za�kone  uvedeno, ze
nabí�dku podepisuje osoba opra�vnena�  jednat jme�nem ci za dodavatele, musí�
by� t  spolecna�  nabí�dka  podepsa�na  kazdy�m  z  dodavateluB ,  tj.  osobou
opra�vnenou jednat za kazde�ho z techto dodavateluB  poda�vají�cí�ch spolecnou
nabí�dku, pokud není�  vy�slovne  stanoveno v zada�vací�ch podmí�nka� ch jinak.
Podpis  osoby  jednají�cí�  za  kazde�ho  z  dodavateluB  musí�  by� t  v  souladu  se
zpuB sobem  jedna�ní�  za  prí�slusne�ho  dodavatele  zapsany�m  v  obchodní�m
rejstrí�ku, je-li v nem zapsa�n.

23.4. Bude-li spolecnou nabí�dku podepisovat za nektere�ho z dodavateluB
poda�vají�cí�ch tuto spolecnou nabí�dku za� stupce, musí� by� t vzdy dolozena plna�
moc,  podepsane�  osobou  opra�vnenou  jednat  za  tohoto  dodavatele,  a  to
zpuB sobem zapsany�m v obchodní�m rejstrí�ku, je-li v nem zapsa�n.

23.5. Jestlize za dodavatele bude podepisovat nabí�dku zamestnanec (clen) pra�vnicke�  osoby,
musí�  by� t  vzdy  dolozeno  poverení�  ad  hoc,  ktere�  mu  ude lí�  dle  §  166  obcanske�ho  za�koní�ku
statuta� rní� orga�n pra�vnicke�  osoby. Poverení� musí� by� t podepsa�no v souladu se zpuB sobem jedna�ní�
za prí�slusne�ho dodavatele zapsany�m v obchodní�m rejstrí�ku, je-li v nem zapsa�n.

23.6. Jestlize za dodavatele bude podepisovat nabí�dku osoba poverena�
dle § 430 obcanske�ho za�koní�ku, musí� by� t v nabí�dce vzdy dolozeno poverení�
ad  hoc  podepsane�  podnikatelem  ci  jeho  statuta� rní�m  orga�nem,  a  to  v
souladu  se  zpuB sobem  jedna�ní�  za  dodavatele  zapsany�m  v  obchodní�m
rejstrí�ku, je-li v nem zapsa�n.

23.7. Listina obsahují�cí� plnou moc nebo poverení� pro vsechny u� kony, k
nimz  je  dodavatel  opra�vnen  ci  povinen ve vy�berove�m rí�zení�,  bude vzdy
pripojena  ke  Krycí�mu  listu  nabí�dky,  v  prí�pade  ze  zmocnenec  bude
opra�vnen  k  nektere�mu  (nektery�m)  u� konuB m  ve  vy�berove�m  rí�zení�,  bude
pripojena k listine  obsahují�cí� prí�slusny�  u� kon.

23.8. Nebude-li  nabí�dka  podepsa�na  v  souladu  s  vy�se  uvedeny�mi
podmí�nkami,  muB ze  by� t  vyrazena  a  dodavatel  bude  z  dals í�  u� casti  ve
vy�berove�m rí�zení� vyloucen.
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KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

24. Vysvětlení zadávací dokumentace

24.1. Dodavatel  je  opra�vnen  po  zadavateli  pozadovat  pí�semne
vysve tlení� zada�vací�ch podmí�nek. Pí�semnou za�dost muB ze dodavatel dorucit
i  elektronicky�mi  prostredky  na  e-mailovou  adresu  za� stupce  zadavatele
zakazky@deregio.cz nebo v listinne�  podobe  na kontaktní� adresu za� stupce
zadavatele.  Z7 a�dost  musí�  obsahovat  na� zev  verejne�  zaka� zky,  identifikacní�
u� daje zadavatele a identifikacní� u� daje dodavatele. Pí�semna�  za� dost musí� by� t
zadavateli dorucena nejpozde ji do 4 pracovní�ch dnuB  pred uplynutí�m lhuB ty
pro  poda�ní�  nabí�dek.  Vysve tlení�  zada�vací�ch  podmí�nek  muB ze  zadavatel
poskytnout i bez predchozí� za� dosti.

24.2. Zadavatel  odesle  vysve tlení�  zada�vací�ch  podmí�nek,  prí�padne
souvisejí�cí� dokumenty, nejpozde ji do 2 pracovní�ch dnuB  po dorucení� za� dosti
podle predchozí�ho odstavce. Pokud zadavatel na za�dost o vysve tlení�, ktera�
není� dorucena vcas, vysve tlení� poskytne, nemusí� dodrzet lhuB tu uvedenou v
predchozí� ve te . 

24.3. Vysve tlení�  zada�vací�ch  podmí�nek,  vcetne  presne�ho  znení�
pozadavku  odesle  zadavatel  soucasne  vsem  u� castní�kuB m,  ktere�  vyzval  v
ra�mci uzavrene�  vy�zvy. 

24.4. Zada�vací�  podmí�nky  obsazene�  v  zada�vací�  dokumentaci  muB ze
zadavatel zmenit nebo doplnit pred uplynutí�m lhuB ty nabí�dek. Zmena nebo
doplnení�  zada�vací�  dokumentace  podmí�nek  musí�  by� t  uverejnena  nebo
ozna�mena dodavateluB m stejny�m zpuB sobem jako zada�vací� podmí�nka, ktera�
byla  zmenena  nebo  doplnena.  Pokud  to  povaha  doplnení�  nebo  zmeny
zada�vací� dokumentace vyzaduje, zadavatel soucasne  primerene  prodlouz í�
lhuB tu pro poda�ní� nabí�dek. V prí�pade  takove�  zmeny nebo doplnení� zada�vací�
dokumentace,  ktera�  muB ze  rozsí�r it  okruh mozny�ch u� castní�kuB  vy�berove�ho
rí�zení�, prodlouz í� zadavatel lhuB tu tak, aby od odesla�ní� zmeny nebo doplnení�
zada�vací� dokumentace cinila nejme�ne  celou svou puB vodní� de� lku. 

25. Otevírání obálek

25.1. Pokud  nebyla  nabí�dka  zadavateli  dorucena  ve  lhuB te  nebo
zpuB sobem stanoveny�m v zada�vací� dokumentaci, nepovazuje se za podanou
a v pruB behu vy�berove�ho rí�zení� se k ní� neprihlí�z í�.

25.2. Zadavatel ani komise nesmí� otevrí�t oba� lku pred uplynutí�m lhuB ty
pro poda�ní� nabí�dek. 

25.3. Oteví�ra�ní� oba� lek je neverejne� .
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26. Komunikace ve výběrovém řízení

26.1. Veskere�  u� kony  zadavatele  vuB ci  dodavateluB m  nebo  u� kony
dodavateluB  vuB ci zadavateli ve vy�berove�m rí�zení� musí� mí�t pí�semnou formu. 

26.2. Zadavatel je pri vy�konu pra�v a povinností�  zastoupen spolecností�
Deregio  tender,  s.r.o.,  Vinicní�  2270/160,  Z7 idenice  20,  615  00  Brno,
korespondencní�  adresa:  Starobrnenska�  20,  602 00 Brno.  Tato pra�vnicka�
osoba je zmocnena k prebí�ra�ní�  a odesí�la�ní� pí�semností�  a ke vsem u� konuB m
spojeny�ch s vy�berovy�m rí�zení�m s vy� jimkou:

a) vyloucení� u� castní�ka z vy�berove�ho rí�zení�,

b) zrusení� vy�berove�ho rí�zení�,

c) rozhodnutí� o vy�beru dodavatele,

d) rozhodnutí� o na�mitka� ch.
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SEZNAM PŘÍLOH

27. Přílohy zadávací dokumentace

27.1. Seznam prí�loh zada�vací� dokumentace:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Výkaz výměr

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 4 Vzor seznamu stavebních prací prokazující splnění technických kvalifikačních
předpokladů

Příloha č. 5 Krycí list nabídky dodavatele

Příloha č. 6 Projektová dokumentace

V Josefove  Dole, dne 23. 7. 2021

……………………………………………..
Obec Josefův Důl

Íng. Jirí� Slanar, Ph.D., starosta
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	4.8. Pokud se v dokumentaci pro zadání veřejné zakázky vyskytnou odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
	4.9. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

	5. Doba plnění veřejné zakázky
	5.1. Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá na přelomu 8-9/2021, převzetí staveniště však proběhne nejpozději do 30. 9. 2021. Maximální délka realizace je do 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem.
	5.2. Splněním předmětu plnění veřejné zakázky je absolutní splnění Obchodních podmínek zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
	5.3. Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl v nabídce časový a finanční harmonogram postupu výstavby, členěný na týdny a obsahující všechny činnosti nutné pro realizaci díla.
	5.4. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

	6. Místo plnění veřejné zakázky
	6.1. Místem plnění veřejné zakázky je obec Josefův Důl, podrobně popsáno v projektové dokumentaci.

	7. Financování
	7.1. Podmínky financování veřejné zakázky jsou obsaženy v Obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
	7.2. Tento projekt je součástí žádosti o dotaci poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj. Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z MMR.
	7.3. V případě nezískání finančních prostředků má Zadavatel právo předmět veřejné zakázky nerealizovat, potažmo s vybraným dodavatelem neuzavřít smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Dodavatelé jsou povinni na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran. Zhotovitel má v takovém případě však nárok na náhradu doposud prokazatelně provedených prací ode dne zahájení plnění

	KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
	8. Požadovaný rozsah kvalifikace
	8.1. Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:
	a) splnění základní způsobilosti
	b) splnění profesní způsobilosti
	c) splnění technických kvalifikačních předpokladů


	9. Prokazování splnění kvalifikace
	9.1. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích, není-li dále stanoveno jinak. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
	9.2. Doklady prokazující základní způsobilost podle čl. 10 zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle čl. 11 odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaných kritérií nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
	9.3. Dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně jinou osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
	9.4. Dodavatel může prokázat určitou část technických kvalifikačních předpokladů nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle čl. 11 odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
	a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 11 odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace jinou osobou,
	b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
	c) doklady o splnění základní způsobilosti podle čl. 10 zadávací dokumentace jinou osobou a
	d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

	9.5. Má se za to, že požadavek podle čl. 9 odst. 4 písm. d) zadávací dokumentace je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle čl. 12 vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 9 odst. 4 písm. d) této zadávací dokumentace obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
	9.6. V případě, že dodavatel bude některý z dokumentů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládat elektronicky podepsaný, předloží k tomuto dokumentu taktéž konverzi elektronického podpisu.

	10. Základní způsobilost
	10.1. Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti. Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který
	a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
	b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
	c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
	d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
	e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

	10.2. Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením originálu čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“.

	11. Profesní způsobilost
	11.1. Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
	a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
	b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání “Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
	c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obory „dopravní stavby“


	12. Technické kvalifikační předpoklady
	12.1. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů, požadavky splňuje dodavatel, který předloží seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení.
	a) Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na alespoň dvě obdobné realizované zakázky za posledních 5 let s uvedením jejich hodnoty. Obdobná zakázka realizovaná dodavatelem je zakázka na stavební práce, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba pozemní komunikace v hodnotě alespoň 1 000 000,- bez DPH pro každou zakázku zvlášť.
	Seznam stavebních prací bude obsahovat alespoň název zadavatele, kontaktní osobu zadavatele, u níž si zadavatel bude moct ověřit uváděné údaje, název zakázky, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat prohlášení o tom, že tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Vzor seznamu stavebních prací je přílohou č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Vzor seznamu stavebních prací prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů“.

	DALŠÍ POŽADAVKY
	13. Varianty
	13.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.

	14. Technické podmínky
	14.1. Zadavatel stanovuje technické podmínky veřejné zakázky v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v soupisech dodávek a služeb, v technických podmínkách a projektové dokumentaci zpracované odpovědným projektantem Janem Maděrou, Oblačná 266/11, 460 01 Liberec, ČKAIT 0500944 – Dopravní stavby.

	15. Obchodní podmínky
	15.1. Zadavatel stanovil závazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách (všech ustanoveních návrhu smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá.
	15.2. Vzorové znění smlouvy dodavatel nesmí měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není stanoveno výslovně jinak, v opačném případě bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a dodavatel bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
	15.3. Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy dodavatelem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být součástí nabídky, a který musí být podepsán oprávněným zástupcem dodavatele. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a nesmí znevýhodňovat zadavatele.
	15.4. Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny žlutým podbarvením „ “. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel měnit.

	NABÍDKA
	16. Obsah nabídky
	16.1. Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Strany nabídky budou očíslovány nepřetržitou číselnou řadou od 1 (krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.
	16.2. Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:
	a) krycí list nabídky - vyplněný formulář zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Krycí list nabídky dodavatele“,
	b) obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný oddíl uvedené v obsahu nachází,
	c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. Vzor tohoto dokumentu tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“. Dodavatel do uvedeného vzoru doplní požadované údaje,
	d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, dodavatel předloží prostou kopii originálu, v případě, že bude předkládat elektronicky podepsaný dokument, zajistí, aby součástí předmětného dokumentu byla taktéž konverze elektronického podpisu, rovněž postačí prostá kopie,
	e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. Vzor seznamu stavebních prací je přílohou č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Vzor seznamu stavebních prací prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů“. Dodavatel do uvedeného vzoru doplní požadované údaje,
	f) Seznam stavebních prací prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. Vzor tohoto dokumentu tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů“. Dodavatel do uvedeného vzoru doplní požadované údaje,
	g) doplněné Obchodní podmínky zadavatele ve formě smlouvy o dílo respektující veškeré zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo“,
	h) vyplněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“,
	i) časový a finanční harmonogram postupu výstavby, členěný na týdny a obsahující všechny činnosti nutné pro realizaci díla,
	j) Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.

	16.3. Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky analogicky ve smyslu ustanovení § 46 zákona. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty je zejména dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty a dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise dodavatele vyzvat k objasnění.
	16.4. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel – výčet dokumentů obsažený v tomto článku zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

	17. Nabídková cena
	17.1. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.
	17.2. Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět plnění bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.
	17.3. Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení dodávky, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele (např. bezpečnostní opatření, pojištění, případné náklady s poskytováním bankovních záruk) a vyplývajících z individuálních podmínek stavby (např. zařízení staveniště, ztížené podmínky apod.).
	17.4. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu.
	17.5. Dodavatel v rámci své nabídky předloží položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) do nichž doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Položkový rozpočet musí svojí strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná. Dodavatel je povinen ocenit veškeré položky předloženého soupisu prací.
	17.6. Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

	18. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek
	18.1. Nabídky budou zasílány doporučeně na doručovací adresu zástupce zadavatele:
	18.2. Dodavatel může nabídku zaslat na adresu zástupce zadavatele prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky.
	18.3. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to jednom originále v tištěné podobě, zadavatel doporučuje, aby k originálu nabídky byla připojena jedna kopie v elektronické podobě na CD scan celé nabídky ve formátu .pdf + navíc předložení rozpočtu ve formátu .xls). V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
	18.4. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí, nejlépe pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. ideálně provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel dále doporučuje, aby všechny listy nabídky vč. příloh byly v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány a jednotlivé oddíly přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.
	18.5. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
	18.6. Obálka bude označena nápisem:
	18.7. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.
	18.8. Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 8. 2021 v 10:00 hodin

	19. Hodnotící kritéria
	19.1. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného kritéria a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100%.
	19.2. Zadavatel příp. hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
	19.3. Zadavatel příp. hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele. Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

	20. Výběr nejvhodnější nabídky
	20.1. Zadavatel provede po otevření obálek s nabídkami hodnocení nabídek a následně posoudí nejvhodnější nabídku. Posouzení nabídek spočívá v posouzení, zda jsou nabídky zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být dodavatel vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení. V případě, že dodavatel nabídku v dodatečné lhůtě nedoplní nebo neobjasní, případně mu nebude prominuto pozdní doplnění nebo objasnění, musí být tato nabídka vyřazena. Pokud nabídka splní všechny zadávací podmínky, zadavatel rozhodne o výběru předmětné nabídky. Pokud nabídka nebude vybraná, nebo nedojde k podepsání smlouvy z důvodů na straně dodavatele, bude se celý proces, kromě otevírání obálek, opakovat znova bez předmětné nabídky až do doby kdy dojde k podepsání smlouvy s aktuálně vybraným dodavatelem, nebo nezbude žádný dodavatel.
	20.2. Při posouzení nabídek dodavatelů z hlediska splnění zadávacích podmínek bude posouzena též mimořádně nízká nabídková cena. Mimořádně nízká nabídková cena znamená, že nabídka dodavatele z jakéhokoliv důvodu obsahuje riziko nerealizovatelnosti díla z finančních důvodů. Nabídka dodavatele může být takto posouzena v případě, že celková nabídková cena nebo nabídková cena položek zahrnujících více než 20% díla bude odborně posouzena jako nepřiměřeně nízká k aktuální cenové hladině na trhu. Nabídka dodavatele může být takto posouzena také v případě, že položka nebo položky, které jsou pro realizovatelnost díla extrémně důležité budou odborně posouzeny jako nepřiměřeně nízké k aktuální cenové hladině na trhu i v případě, že v souhrnu nebudou dosahovat ani 10% díla. Aktuální cenovou hladinu na trhu ve vztahu k předmětu zakázky stanoví a posoudí osoba odborně způsobilá.
	20.3. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu.
	20.4. Zadavatel nevyužije jednání o nabídkách.
	20.5. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější a byla zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.

	21. Podání nabídky
	21.1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
	21.2. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
	21.3. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.

	22. Společná nabídka
	22.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle čl. 11 odst. 1 písm. a) každý dodavatel samostatně.
	22.2. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 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. Smlouva bude podepsána každým z dodavatelů, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za každého z dodavatelů v souladu s čl. 23 zadávací dokumentace.
	22.3. S ohledem na skutečnost, že dodavatelé podávající společnou nabídku jsou považováni ze zákona za jednoho dodavatele a jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně, je zadavatel oprávněn zasílat veškerou korespondenci vč. příslušných rozhodnutí na adresu kteréhokoliv z nich.

	23. Podpis nabídky
	23.1. Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněna jednat jménem či za dodavatele, bude příslušná listina podepsána v souladu se způsobem jednání za dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li dodavatel tuto podmínku, bude nabídka vyřazena a dodavatel bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
	23.2. Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony ve výběrovém řízení za dodavatele činit zástupce na základě plné moci, musí být vždy doložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.
	23.3. Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele, musí být společná nabídka podepsána každým z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat za každého z těchto dodavatelů podávajících společnou nabídku, pokud není výslovně stanoveno v zadávacích podmínkách jinak. Podpis osoby jednající za každého z dodavatelů musí být v souladu se způsobem jednání za příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.
	23.4. Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého z dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku zástupce, musí být vždy doložena plná moc, podepsané osobou oprávněnou jednat za tohoto dodavatele, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.
	23.5. Jestliže za dodavatele bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření ad hoc, které mu udělí dle § 166 občanského zákoníku statutární orgán právnické osoby. Pověření musí být podepsáno v souladu se způsobem jednání za příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.
	23.6. Jestliže za dodavatele bude podepisovat nabídku osoba pověřená dle § 430 občanského zákoníku, musí být v nabídce vždy doloženo pověření ad hoc podepsané podnikatelem či jeho statutárním orgánem, a to v souladu se způsobem jednání za dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.
	23.7. Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je dodavatel oprávněn či povinen ve výběrovém řízení, bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky, v případě že zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům ve výběrovém řízení, bude připojena k listině obsahující příslušný úkon.
	23.8. Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, může být vyřazena a dodavatel bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

	KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
	24. Vysvětlení zadávací dokumentace
	24.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele zakazky@deregio.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
	24.2. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
	24.3. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel současně všem účastníkům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy.
	24.4. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

	25. Otevírání obálek
	25.1. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
	25.2. Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
	25.3. Otevírání obálek je neveřejné.

	26. Komunikace ve výběrovém řízení
	26.1. Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli ve výběrovém řízení musí mít písemnou formu.
	26.2. Zadavatel je při výkonu práv a povinností zastoupen společností Deregio tender, s.r.o., Viniční 2270/160, Židenice 20, 615 00 Brno, korespondenční adresa: Starobrněnská 20, 602 00 Brno. Tato právnická osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených s výběrovým řízením s výjimkou:
	a) vyloučení účastníka z výběrového řízení,
	b) zrušení výběrového řízení,
	c) rozhodnutí o výběru dodavatele,
	d) rozhodnutí o námitkách.
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