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1.

Úvod

Obec Hrdlív vyzývá k podání nabídky, jmenovitě pak na zpracování projektových dokumentací
v jednotlivých stupních pro územní a stavební řízení v rozsahu stanoveném vyhláškou č.
499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jejími přílohami a vyhláškou č.146/2008 Sb.
v znění pozdějších předpisů o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a
jednotlivých příloh k vyhlášce včetně rozpočtu stavby v počtu 6 pare a 1 x na CD – výkresová
část ve formátu PDF a DWG, textová část ve formátu PDF a Word, rozpočet ve formátu PDF a
Excel pro každou jednotlivou stavbu samostatně a k zpracování podkladů k podání žádosti o
dotaci akce „Hrdlív – výstavba kanalizace“ pro obec Hrdlív.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (ZZVZ) na projektové práce. Veřejná zakázka je zadávána mimo režim
zákona o zadávání veřejných zakázek při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace.
Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon o zadávání veřejných zakázek nebo jsou
použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními
zákona o zadávání veřejných zakázek nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

2. Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Projektové práce a inženýrská činnost při
realizaci akce „Hrdlív – výstavba kanalizace“

Druh zadávacího řízení:
Režim veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota:

poptávkové řízení
zakázka malého rozsahu
služby
1 500.000,- Kč bez DPH

3.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Obec Hrdlív, Okres Kladno, Středočeský kraj
Hrdlív 79, 273 06
IČO: 00234419
Kontaktní osoba:
Ing. Radek Růžička, starosta obce
Tel: 739 068 415
Email: starosta@hrdliv.cz
WWW: www.hrdliv.cz
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4. Předmět zakázky
Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka na služby.
Název veřejné zakázky:
Projektové práce a inženýrská činnost při realizaci akce „Hrdlív –
výstavba kanalizace“
Druh zadávacího řízení:
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějším (dále jen zákon).
Předmět veřejné zakázky:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Přípravné práce, polohopisné a výškopisné zaměření, IGP
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a územního souhlasu
Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního a vodoprávního povolení
Zpracování a podání žádosti o dotaci

Zpracování Dokumentace pro provádění stavby (DPS) ke kanalizaci, dokumentace pro
provádění stavby (DPS) ke kanalizačním přípojkám, je podmíněno přiznáním dotace na
výstavbu kanalizace. Práce na těchto dokumentacích budou zadány výběrovým řízením až po
odsouhlasení přijetí dotace obcí Hrdlív
Obecný popis:
Předmětem řešení je odkanalizování obce Hrdlív v maximálním rozsahu katastru obce
gravitační kanalizační sítí s čerpací stanicí a výtlačným řadem napojený na kanalizační síť a
ČOV Třebichovice. V rámci řešení bude využito části tlakové kanalizace vybudované na jižní
části obce, konkrétně čtyř řadů , dle původní dokumentace z roku 2007.
Předpokládaný rozsah kanalizační sítě vycházející z dosud zpracovaných Studii odkanalizování
obce je následující. Gravitační kanalizace je navržena z plastových trub (PVC, PP) profilu 250,
300 mm. Celková délka gravitační sítě 2 779 m. Tlaková kanalizace je navržena z plastových
trub (PE) profilu 63 mm. Celková délka tlakové sítě 623 m. Výtlačný řad je navržen z plastových
tlakových trub (PE) profilu 90 mm. Celková délka výtlačného řadu 1 441 m. Kanalizační
přípojky na gravitační kanalizaci jsou navrženy z plastových trub (PVC) profilu 150 mm. Celková
délka 740 m. Tlakové kanalizační přípojky jsou navrženy z platových tlakových trub (PE) profilu
32 mm, celková délka 240 m. Dále je na kanalizační síti navržena čerpací stanice o kapacitě do
5 l/s (čerpaná výška 30 m.) V rámci návrhu kanalizace jsou zahrnuty i veřejné části
kanalizačních přípojek. Uvažováno je 2 m veřejné části, se zpevněným povrchem, a 3 m
soukromého vedení na zahradě, tedy s nezpevněným povrchem.
Specifikace plnění předmětu zakázky
A. Přípravné práce – polohopisné a výškopisné zaměření, IGP
Bude provedeno geodetické zaměření v potřebném rozsahu dle jednotlivých projektů, které
bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Toto
zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce (rozsah do 5 km).
Inženýrsko-geologický průzkum – provedení 2 vrtů do 6 m + rešerše údajů z geofondu o
předmětné lokalitě, zpracované hydrogeologem
B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
(DÚR)
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracována dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013 Sb. v
tomto rozsahu:
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A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová část – charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné profily
atd.)
E Dokladová část – dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska
správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení a vyjádření dotčených orgánů
Dokladová část DUR bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence
podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.
Pro kanalizační přípojky bude zpracována dokumentace samostatně pro každou nemovitost,
včetně soukromé části přípojky, cena zahrnuje i související inženýrskou činnost za účelem vydání
povolení stavby kanalizačních přípojek. Předpokládaný počet přípojek do 200 ks.
C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
Projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s
dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci dotčených vodních toků a
podání kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, zastupování objednatele v
územním řízení. Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí.
Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění
souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a s vydáním územního rozhodnutí.
D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Touto
vyhláškou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu.
Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence
podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.
Součástí dokumentace pro stavební povolení bude také položkový rozpočet jednotlivých
staveb.
E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů,
organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení.
• projednání DSP,
• jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných
smluv (smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy),
• podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání
pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám
ve stavebním řízení.
F. Zpracování a podání žádosti o dotaci
Po předložení návrhu a odsouhlasení zastupitelstvem obce bude provedeno zpracování žádosti
včetně požadovaných příloh z dotačního titulu některého z aktuálních operačních programů
ministerstva životního prostředí, zemědělství nebo případně jiných aktuálních dotačních
programů.
Všeobecné požadavky na projekční práce
V rámci provedení geodetických prací bude provedeno geodetické zaměření polohopisu a
výškopisu oboustranné uliční čáry ve všech místech obce, kde bude kanalizační síť navrhována
v JTSK a Bpv (zaměřeny budou i povrchové znaky ostatních sítí (vodovod, kanalizace, plynovod,
dešťová kanalizace apod.). Součástí zaměření bude podrobná pasportizace místní dešťové
kanalizace – dodavatel geodetických prací ve spolupráci s obcí zaměří ve všech objektech
dešťové kanalizace (uliční vpusti, šachty, propustky apod.) hloubku, trubní materiál a profil.
Pasportizace bude provedena v místech, kde budou vedeny nové kanalizační stoky splaškové
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kanalizace. Obec nepožaduje zpracování samostatných podélných profilů, pokud budou vedeny
nové stoky splaškové kanalizace souběžně s dešťovou, bude podélný profil vykreslen do
podélného řezu splaškové kanalizace. Pasport dešťové kanalizace bude odevzdán zadavateli ve
třech vyhotoveních v papírové podobě a jednou v el. editovatelné podobě na CD.
Do zaměřené polohopisné situace bude vložena katastrální mapa, kterou dodavatel pořídí od
katastrálního úřadu. Do situace budou také vloženy trasy všech podzemních sítí ostatních
správců. U těchto ostatních sítí mohou být převzaty digitalizované podklady od jejich správců jen
v tom případě, pokud byly získány zaměřením vedení před zásypem, jinak musí být správci
vytyčeny na místě a geodetem tyto vytyčené trasy zaměřeny.
Projekt bude řešen v souladu s ČSN 75 6101 - 2012 Stokové sítě a kanalizační přípojky v souladu
s ČSN EN 752 a ČSN EN 1610, ČSN 75 6401 - 2014 a norem souvisejících.
Součástí předmětu plnění je vypracování kontrolního výtisku dokončeného Projektu, který předá
dodavatel zadavateli (objednateli) k závěrečným připomínkám (zadavatel /objednatel/ se vyjádří
do 14 dnů), které dodavatel do Projektu zapracuje, vytiskne potřebný počet vyhotovení a rozešle
k vyjádření účastníkům řízení. Rozsah účastníků, od kterých bude dodavatel zajišťovat vyjádření
k Projektu, projedná dodavatel v předstihu na stavebním a vodoprávním úřadu.
Projekt bude obsahovat zejména tyto části kromě výše uvedených:
• přehlednou situaci a podrobnou situaci s vyznačením poloh ostatních sítí, katastru nemovitostí,
čísel popisných okolních nemovitostí, s vyznačením míst vedení kanalizačních přípojek na
veřejně přístupném prostranství,
• situace s rozsahem oprav dotčených povrchů,
• vzorový výkres kanalizační šachty a tabulky všech kanalizačních šachet,
• vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí a podkladních a asfaltových vrstev komunikace
dle požadavku daného správce, podrobné podélné profily
• seznam připojovaných nemovitostí a seznam navrhovaných kanalizačních přípojek,
• seznam dotčených pozemků s uvedením údajů uvedených v katastru nemovitostí,
• úplnou dokumentaci čerpací stanice odpadních vod.
Součástí projektu přečerpací stanice bude přípojka NN, technologická elektroinstalace, SŘTP,
strojně technologické vybavení stanice včetně návrhu typu a výkonů čerpadel, oplocení,
zpevněná plocha uvnitř oplocení, přístup či příjezd k ČSOV, pilíř elektro a vlastní podzemní
čerpací stanice, která bude řešena výrobkovým způsobem s technologií se separací usaditelných
látek.
Projektové dokumentace dle bodu A až E dodavatel předá zadavateli (objednateli) každou
dokumentaci v šesti tištěných vyhotovení včetně předání dvou vyhotovení dokumentace v
elektronické podobě na nosiči CD/DVD, předáno bude jak ve formátu pdf. tak i ve formátech dwg.,
xls., doc., samostatně budou předány originály vyjádření účastníků řízení, popř. vydaných
rozhodnutí, originály uzavřených smluv s jejich seznamem.
Dodavatel může podat nabídku pouze na kompletní plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel výslovně uvádí, že neodmítne podanou nabídku, pokud mu bude prokázáno, že
nabízené plnění plní rovnocenným způsobem požadavky zadavatelem stanovené.
Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je v maximálním možném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele.
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na internetové adrese https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3027dd8a-a1a4-4557-8afb9f266b1ee0d2 a rovněž na internetových stránkách obce www.hrdliv.cz

4.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Kód CPV zakázky: 71320000-7 Technické projektování
71300000-1 Technicko-inženýrské služby
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 500.000,- Kč bez DPH. V případě překročení
předpokládané ceny bude účastník z řízení vyloučen.
6.

Doba a místo plnění

6.1 Doba plnění
Požadovaný termín pro zahájení realizace veřejné zakázky je stanoven neprodleně po podpisu
smlouvy.
Předpokládaný termín zahájení plnění

1.12.2019

Požadovaný termín dokončení je stanoven nejpozději do 24 měsíců od účinnosti smlouvy. V
tomto termínu je zahrnuto získání pravomocného stavebního povolení a podání žádosti o dotaci.
Překročení zadavatelem stanoveného termínu v nabídce dodavatele bude považováno za
nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Dílčí termíny plnění jednotlivých fází veřejné zakázky
Pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou stanoveny tyto závazné lhůty:
a) dokumentace pro územní řízení (DUR) - zahájení prací po uzavření smlouvy o dílo a
dokončení DUR do 330 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, přičemž v této lhůtě
bude podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s přílohami ve smyslu stavebního
zákona a souvisejících předpisů příslušnému správnímu orgánu (stavebnímu/vodoprávnímu
úřadu),
b) dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace kanalizačních přípojek pro vydání
územního souhlasu, - zahájení prací ihned po podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby příslušnému správnímu orgánu (stavebnímu/vodoprávnímu úřadu) a dokončení DSP do
330 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, přičemž v této lhůtě bude podána
žádost o vydání stavebního povolení
c) zpracování žádosti o dotaci do 60 dnů od vydání stavebního povolení
d) provádění inženýrské činnosti a souvisejících výkonů - průběžně, ve lhůtách dle písm. a) až
c), do doby nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a územního
souhlasu,
e) v případě sloučení DUR a DSP je maximální lhůta 330 dní pro oboje
6.2 Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je katastr obce Hrdlív a obce Třebichovice.
Adresa zadavatele Hrdlív 79, 273 06.

Projektové práce a inženýrská činnost při realizaci akce „Hrdlív – výstavba kanalizace“

Stránka 7 z 17

Obec Hrdlív
7. Kvalifikace
Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
- splní podmínky základní způsobilost
- splní podmínky profesní způsobilost
- splní kritéria technické kvalifikace
7.1 Základní způsobilost
Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost pro plnění z veřejné zakázky.
K prokázání splnění této způsobilosti účastník doloží:
• Čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 2 této Výzvy.
Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Bude-li
čestné prohlášení podepsáno osobou, která k takovému jednání byla výše uvedenou oprávněnou
osobou zmocněna, je účastník povinen doložit do nabídky plnou moc podepsanou osobou
oprávněnou účastníka zastupovat.
7.2 Profesní způsobilost
K prokázání splnění profesní způsobilosti předloží účastník prohlášení o splnění profesní
způsobilosti, které je součástí přílohy č.2 této Výzvy, podepsané osobou oprávněnou
účastníka zastupovat. Účastník může přímo ve své nabídce předložit kopie dokladů
požadovaných níže pro splnění této způsobilosti.
Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli doklady uvedené níže, jimiž prokazuje profesní způsobilost (zadavateli postačí prosté
kopie dokladů; nesplnění této povinnosti bude mít za následek vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení):
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
a zároveň
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění s předmětem podnikání Projektová činnost ve výstavbě;
a zároveň
c) osvědčení o autorizaci dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel
odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, prokazujícího
autorizaci autorizovaného inženýra a to pro obor vodohospodářské stavby.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
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Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v nabídce nahradit
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
7.3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) Seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Způsob a rozsah prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
Seznam významných služeb předloží dodavatel v rámci své nabídky ve formě čestného
prohlášení (vzor Příloha č. 5).
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v Seznamu významných služeb,
poskytnutých za poslední 3 roky uvede, že realizoval alespoň 3 zakázky na služby spočívající
v provedení projekčních prací obdobného charakteru, zahrnující kombinaci gravitační
kanalizace minimálně s jednou přečerpávací stanicí a tlakové kanalizace.
Zadavatel zvláště upozorňuje, že stanovenému kvalifikačnímu kritériu na projekční práce
obdobného charakteru vyhovuje pouze zpracování projektové dokumentace ve stupni a
podrobnostech DUR a DSP pro stavbu obdobného charakteru, jakou je předmět této veřejné
zakázky, tedy stavba či stavební úpravy vodohospodářského díla.
7.4.
Obecně k prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti předložit výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Zadavatel stanovuje, že doklady předkládané k prokázání kvalifikace mohou být doloženy
v prosté kopii.
Zadavatel současně stanovuje, že při podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit veškeré
doklady k prokázání kvalifikace čestným prohlášením. Zadavatel je vždy oprávněn vyžádat si pro
posuzování kvalifikace dodavatele předložení dokladů k ověření pravdivosti údajů uvedených
v čestném prohlášení.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
V případě společné nabídky prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost dle čl. 7.2
písm. a) této zadávací dokumentace každý dodavatel samostatně. Odpovědnost za plnění
veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé společně a nerozdílně.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady prokazující
splnění způsobilosti a kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením
překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní
smlouvě, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li
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splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně
ověřený překlad do českého jazyka se obdobně dle ustanovení § 45 odst. 3 nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.
Prokazování způsobilosti a kvalifikace prostřednictvím jiných osob se řídí obdobným způsobem
dle § 83 zákona. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jednotného evropského osvědčení pro
veřejné zakázky se řídí obdobným způsobem dle § 87 zákona.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je tento povinen změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny přeložit nové doklady nebo
prohlášení ke kvalifikaci.
Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být tato plná moc předložena
v nabídce v originále nebo úředně ověřené kopii.
8. Obchodní, platební a záruční podmínky
Obchodní, platební a sankční podmínky jsou dány zadavatelem předloženým návrhem smlouvy
(příloha č. 6) a jsou v celém svém rozsahu pro dodavatele závazné.
Text smlouvy o dílo dodavatel fyzicky do nabídky nepřikládá, pouze v nabídce písemně
prohlásí, že s tímto zněním souhlasí, a to např. odkazem na poslední verzi vzoru smlouvy
o dílo uveřejněné na profilu zadavatele. Pro tyto účely lze využít prohlášení, které je
součástí krycího listu (příloha č. 1).
Závazný vzor smlouvy o dílo obsahuje zeleně zvýrazněná místa, která budou před uzavřením
smlouvy doplněna dle nabídky vybraného dodavatele.
Vybraný dodavatel je povinen mít po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky uzavřené
řádné pojištění pro případ odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě, s limitem
pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost.
Předložení dokladu o uzavřeném pojištění je podmínkou pro uzavření smlouvy.
9. Zpracování nabídkové ceny
V tomto bodě je uveden povinný rozsah nabídky. Nebude-li nabídka obsahovat některé
z následujících bodů, vyhrazuje si zadavatel právo vyřadit nabídku z výběrového řízení.
U všech nabídek se bude posuzovat shoda se zadáním. V případě nesouladu si zadavatel
vyhrazuje právo vyřadit nabídku z výběrového řízení.
Nabídková cena bude zpracována dodavatelem v souladu s předmětem a požadavky této
zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů dodavatele, které jsou nezbytné k řádnému plnění předmětu
činnosti definované touto zadávací dokumentací. Nabídková cena také musí zohlednit veškerá
rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflaci), a to po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena uvedená dodavatelem může být překročena pouze v případě změny předpisů
týkajících se daně z přidané hodnoty. Po změně předpisů bude částka upravena v souladu s touto
změnou.
Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky Podrobný nabídkový rozpočet uvedený
v příloze č. 4. V rozpočtu dodavatel uvede podrobný popis jednotlivých částí dané části předmětu
dodávky veřejné zakázky včetně požadovaného množství, dílčího ocenění a součtu všech dílčích
cen. Součet všech dílčích cen musí odpovídat celkové nabídkové ceně za předmět dodávky
veřejné zakázky uvedené ve smlouvě a v Krycím listu nabídky. Podrobný nabídkový rozpočet
bude přílohou č. 4 smlouvy.
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách v členění bez DPH,
částka DPH a s DPH, která bude uvedena v návrhu kupní smlouvy. V případě, že v rozpočtu
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budou uvedeny položky v různých sazbách DPH, budou uvedeny odděleně. Celková nabídková
cena v tomto členění bude také uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací
dokumentace).
10. Podmínky pro uzavření smlouvy
Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou vybraného dodavatele. Do smlouvy
zadavatel doplní pouze údaje uvedené v nabídce vybraného dodavatele, a to na příslušná žlutě
zvýrazněná místa smlouvy.
Vybraný účastník je povinen zadavateli poskytnout řádnou součinnost, aby mohla být řádně
a včas podepsána smlouva. Neposkytne-li první účastník v pořadí řádnou součinnost k podpisu
smlouvy, může zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil jako další v pořadí. Tímto
není dotčeno vyhrazené právo zadavatele zrušit výběrové řízení do podpisu smlouvy.
11. Obsah a forma nabídek
a) každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku
b) dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele
v tomtéž zadávacím řízení
Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele. Pokud se dodavatel
rozhodne využít poddodavatele / poddodavatelů, musí specifikovat tu část plnění veřejné
zakázky, kterou má v úmyslu tímto způsobem zajistit a to včetně podílu, resp. finančního rozsahu
plnění. Změna v osobě poddodavatele je podmíněna souhlasem zadavatele.
Vzor prohlášení k poddodavatelskému systému tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
c) v případě podání nabídky sdružením dodavatelů (společné nabídky), budou v nabídce
uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů
Nabídka musí být vyhotovena ve dvou tištěných vyhotovení v českém jazyce (listiny v jiném než
českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka).
Dodavateli se doporučuje sestavit nabídku v tomto členění:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Krycí list nabídky (Příloha č. 1)
Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti (vzor Příloha č. 2)
Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti (vzor Příloha č. 2)
Seznam poddodavatelů (vzor Příloha č. 3)
Podrobný nabídkový rozpočet (vzor Příloha č. 4)
Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (vzor Příloha č. 5)

Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce písemně, a to v listinné podobě. Při
předložení nabídky v listinné podobě doporučujeme dodavateli zároveň předložit 1 listinnou kopii
a 1 kopii na CD/DVD.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel
nepřipouští variantní řešení nabídek. Nabídky se podávají v českém jazyce s výjimkou dokladů
ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
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-

své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

Dodavatel je povinen nabídku v listinné podobě doručit v uzavřené obálce, která bude opatřena
identifikačními údaji dodavatele, a zřetelně označena nápisem:

Zakázka malého rozsahu na služby:
„Projektové práce a inženýrská

činnost při realizaci akce
„Hrdlív – výstavba kanalizace“
NEOTEVÍRAT
Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo podle doby jejich
doručení.
K nabídkám, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží.
12. Vysvětlení zadávací dokumentace
V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o bližší informace, nechť se dodavatelé obracejí písemně
na kontaktní osobu zadavatele (viz část 3 této zadávací dokumentace).
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace
(odpovědi na dotaz) ohledně veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Na profilu zadavatele budou k dispozici případná vysvětlení zadávací dokumentace této
veřejné zakázky. Doporučujeme proto průběžně sledovat aktuální informace k této veřejné
zakázce na uvedeném profilu zadavatele
Kontaktní osoba pro podání žádostí o dodatečné informace:
Ing. Radek Růžička - starosta obce,
Obecní úřad Hrdlív, Hrdlív 79, 273 06 Libušín, email: ou@hrdliv.cz
13. Prohlídka místa plnění
Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky se nachází na veřejně přístupném
prostranství obce Hrdlív, neorganizuje zadavatel prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s
místem plnění seznámí individuálně.
14. Lhůta a místo pro podání nabídek
Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit v pracovní dny na
adresu zadavatele Obecní úřad Hrdlív, Hrdlív 79, 273 06 Libušín.
Obecní úřad je otevřen v úředních hodinách - Po, St, Pá 9.00 – 14.00 a Po ,St 17.00 – 19.00
hod.
Lhůta pro doručení nabídky je nejpozději do 11.11.2019 do 18:00 hodin.
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Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik doručení nabídky zadavateli,
nikoliv předání nabídky poštovnímu doručovateli či jiné kurýrní službě. Zadavatel nenese
odpovědnost za nedoručení nabídky včas prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby.
Zadavatel neumožňuje podání nabídky v elektronické podobě, jelikož nedisponuje technickými
prostředky pro příjem takové nabídky.

15. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka je stanovena na 3 měsíce.
16. Otevírání nabídek
Obálky s nabídkami účastníků zadávacího řízení budou otevírány dne 11. 11. 2019 v 18:05
hod., na adrese Obecní úřad Hrdlív, Hrdlív 79, 273 06 Libušín.
Zadavatel připouští účast účastníků zadávacího řízení při otevírání obálek. V případě, že
přítomným účastníkem zadávacího řízení při otevírání obálek není osoba oprávněná jednat
jménem společnosti nebo za fyzickou osobu, předloží zadavateli před otevíráním obálek plnou
moc
17. Další informace/dokumenty předkládané dodavatelem
V rámci splnění dalších požadavků zadavatele na sestavení a podání nabídek musí všichni
účastníci ve svých nabídkách předložit následující informace, dokumenty a doklady:
- Popis předpokládaného průběhu přípravných prací dodavatele, je –li to relevantní.
Podání nabídky společně několika dodavateli:
Podává-li nabídku více osob společně, zejména jako společnost ve smyslu ustanovení § 2716 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně jako jiné sdružení či seskupení
dodavatelů (dále v textu těchto Pokynů pro dodavatele je takové seskupení dodavatelů obecně
označováno zejména jako „společnost“ dodavatelů a člen takového seskupení jako „společník“),
musí předložit informace o takové společnosti.
Podává-li nabídku více osob společně, jsou povinni doložit v nabídce, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou, s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či
jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Účastník zadávacího řízení tento požadavek doloží
kopií smlouvy či jiného dokumentu, ze kterého bude daná skutečnost vyplývat.
18. Posouzení splnění podmínek účasti a mimořádně nízká nabídková cena
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení může být provedeno až po hodnocení
nabídek.
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Zadavatel je oprávněn ověřovat věrohodnost v nabídce poskytnutých údajů a dokladů a rovněž
si je i sám opatřovat.
Pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení je zadavatel oprávněn požadovat, aby
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo další či
chybějící údaje doplnil.
Po podání nabídek může být nabídka doplněna na základě žádosti zadavatele pouze o údaje či
doklady, které nebudou předmětem hodnocení nabídek. Za objasnění se považuje i oprava
položkového rozpočtu, pokud nebude dotčena celková nabídková cena. Provedení změny
položkového rozpočtu (včetně ocenění dosud neoceněných položek nebo změny ocenění
položek, které již oceněny byly) je možno provést pouze na základě výzvy zadavatele.
Skutečnosti rozhodné pro účely prokázání splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení splnění podmínek účasti, které
nemají vliv na nabídkovou cenu, zadavatel nepřihlíží.
Předmětem posouzení bude i posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky. Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si zadavatel od účastníka zadávacího řízení písemné
zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.
19. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek
19.1 Hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky, která
se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Kritéria hodnocení:
A. Nabídková cena (Kč včetně DPH) ………………...……………….…………… váha 70 %
B. Doba do předložení vydaného stavebního povolení ….……….……………. váha 20 %
C. Zkušenost projektového týmu ......................................................................... váha 10 %
Za účelem porovnatelnosti nabídek jednotlivých dodavatelů uvede každý dodavatel ve své
nabídce následující údaje:
A. Výši nabídkové ceny v Kč s DPH za celý rozsah plnění veřejné zakázky. Nabídkovou
cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí výsledná cena uvedená v příloze č. 1 Krycí list nabídky. Jako výhodnější bude hodnocena nižší nabídková cena. Zadavatel není
plátcem daně z přidané hodnoty, rozhodující je tedy cena včetně DPH.
B. Doba do předložení vydaného stavebního povolení je závazný termín. Doba bude
uvedena v kalendářních dnech počínaje dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran.
Jako výhodnější bude hodnocena kratší celková doba plnění.
C. Profesní životopisy, pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty, které jsou předmětem hodnocení,
dalšími požadavky, které nevyplývají ze zadávacích podmínek nebo zákona.
19.2

Způsob hodnocení

Hodnocení nabídek bude provádět hodnotící komise, jejímiž členy budou osoby zvolené
zadavatelem.
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Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů.
Každé jednotlivé nabídce bude dle příslušného kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota,
která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci příslušného kritéria hodnocení. Pro každé z
kritérií hodnocení získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet získaných bodů v každém
dílčím kritériu hodnocení bude následně vynásoben vahou konkrétního kritéria hodnocení.
Pro jednotlivá hodnotící kritéria jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich
důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100 (viz výše).
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek dle kritérií hodnocení vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší
bodové hodnoty.
Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného kritéria hodnocení, než je cena, za zcela
zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení
přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o hodnocení
nabídek.
Zakázka bude zadána dodavateli, který splní všechny podmínky stanovené zadavatelem a jehož
nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

20. Ochrana osobních údajů
V souvislosti se zadávacím řízení získává zadavatel od účastníků zadávacího řízení kontaktní
údaje jejich zaměstnanců a jiných pověřených osob a dále osobní údaje k prokázání kvalifikace
dle požadavků stanovených v zákoně a v této zadávací dokumentaci. Subjekty údajů jsou v tomto
případě zaměstnanci dodavatelů či poddodavatelů, jiné kontaktní osoby (např. jednatelé), fyzické
podnikající osoby v postavení dodavatele či poddodavatele a dále osoby, jejichž prostřednictvím
dodavatel prokazuje kvalifikaci. V souladu s čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), plní tímto zadavatel
jakožto příjemce a správce takto získaných osobních údajů svou povinnost informovat tyto
subjekty údajů, jak je uvedeno dále.
Zadavatel zpracovává osobní údaje uvedené v nabídkách dodavatelů za účelem zajištění
kontaktu mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení, dále za účelem
provedení hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
stanovených v zákoně o zadávání veřejných zakázek a v této zadávací dokumentaci. Zadavatel
tedy zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c), e) a f) Nařízení. V případě
právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení spočívá oprávněný zájem zadavatele ve výběru
nejvhodnějšího dodavatele pro plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. V případě vybraného dodavatele zpracovává zadavatel dále taktéž kontaktní
osobní údaje za účelem splnění smlouvy. Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje taktéž na
základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
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Osobní údaje uvedené v nabídkách dodavatelů mohou být předány externím členům hodnotící
komise, externím poradcům a administrátorům v rámci hodnocení a posouzení splnění podmínek
účasti a dále dotačním orgánům a orgánům veřejné moci, zejména Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, z důvodu kontroly průběhu zadávacího řízení.
Osobní údaje uvedené v nabídkách a získané v průběhu zadávací řízení jsou zpracovávány po
dobu trvání zadávacího řízení a dále po dobu stanovenou v ust. § 216 odst. 1 zákona o zadávání
veřejných zakázek, případně po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů
či vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Osobní údaje uváděné ve smlouvě s vybraným
dodavatelem jsou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou pro
vymáhání práv a povinností v souvislosti s touto smlouvu, nejméně po dobu stanovenou v ust. §
216 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, případně po dobu nezbytně nutnou pro
kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Subjekt údajů je oprávněn od zadavatele požadovat přístup ke svým osobním údajů dle čl. 15
Nařízení, jejich opravu dle čl. 16 Nařízení, jejich výmaz dle čl. 17 Nařízení, omezení zpracování
dle čl. 18 Nařízení, dále je oprávněn vznést námitku dle čl. 21 Nařízení v případě zpracování
založeném na právním titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a taktéž má právo na přenositelnost
údajů dle čl. 20 Nařízení. Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů
došlo k porušení Nařízení, může podat stížnost dle čl. 77 Nařízení přímo u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Dodavatel je povinen splnit vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly předány v souvislosti
se zadávacím řízení nebo plněním smlouvy s vybraným dodavatelem, svou informační povinnost
dle čl. 13 Nařízení a dále jim sdělit výše uvedené informace poskytované zadavatelem dle čl. 14
Nařízení.
21. Závěrečná ustanovení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentace a jiné dokumenty obsahující
vymezení předmětu veřejné zakázky se navzájem doplňují a jsou pro dodavatele závazné jako
zadávací podmínky.
Zadavatel neposkytuje dodavatelům za vypracování nabídky žádné platby. Dodavatelé nesou
veškeré náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude v žádném případě
odpovědný za tyto náklady, a to bez ohledu na průběh a výsledek veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek i po této lhůtě.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoli zrušit bez udání důvodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávací dokumentace z důvodů
vyplývajících z podnětu dodavatele, např. ze žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo
z vlastního podnětu. Při úpravě zadávací dokumentace zadavatel současně přiměřeně prodlouží
lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.
Výhrada změny závazku:
Zadavatel si analogicky v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu závazku
ze smlouvy v osobě vybraného dodavatele v průběhu splnění smlouvy. Ke změně v osobě
vybraného dodavatele dojde v okamžiku, pokud bude smlouva na plnění veřejné zakázky
předčasně ukončena z důvodů na straně vybraného dodavatele, dle podmínek stanovených
v návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel ukončí plnění dle smlouvy způsobem vymezeným v návrhu smlouvy o dílo.
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Pokud dojde k podpisu smlouvy o dílo ze strany druhého, případně třetího dodavatele, bude tento
pokračovat v plnění veřejné zakázky ve fázi, která byla ukončena a naváže na již řádně
provedené části díla. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že dílo bude provedeno znovu od
počátku.
22. Přílohy k zadávací dokumentaci
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Podrobný nabídkový rozpočet
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 6 – Seznam významných služeb
Příloha č. 7 – Technická část

V Hrdlívě dne 25.10.2019

Ing.Radek Růžička
starosta obce Hrdlív
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