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B) Technické specifikace
Přesná specifikace je určena projektovou dokumentací zpracovanou projektovou kanceláří
JAP projekt, s.r.o.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele:

Statutární město Liberec

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

IČ:

00262978

tel:

+420 485 243 111

fax:

+420 485 243 113

bank. spojení:

ČS, a.s., č. účtu: 4096142/0800

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je
Martina Rosenbergová primátorka statutárního města Liberec
Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky je David Novotný, pověřený
zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného majetku, tel.: 485 243 874, email: novotny.david@magistrat.liberec.cz.
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech
technických je David Studený, specialista odboru technické správy veřejného majetku, tel.
485 243 872, e-mail: studeny.david@magistrat.liberec.cz .

II. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Základní popis předmětu zakázky
Oprava propustku, povrchového odvodnění a lokální oprava krytu komunikace.
Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech
písemných a jednom elektronickém vyhotovení.
Související činnost a podmínky pro provádění díla
Jedná se zejména o:
• v průběhu realizace díla odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských
sítí, vč. zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace
díla,
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• zajištění vyjádření o existenci stávajících podzemních sítí od vlastníků nebo
provozovatelů technické infrastruktury před započetím prací,
• geometrické zaměření staveniště vč. vytýčení směrového a výškového fixu,
• zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2008 Sb. a nařízení vlády č.
591/2006 Sb.
• povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
• případné přípojky vody, elektro v rámci zařízení staveniště,
• případné pronájmy pozemků,
• potřebná výkopová povolení,
• projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
• vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištěné
povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně
správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků
(skládky materiálu, mezideponie atp.),
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba,
přemísťování a následné, a to do doby předání celkově dokončeného díla
objednateli a odstranění případných vad a nedodělků
• koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem
veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění nepřetržitého
přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou a
zajištění nepřetržitého přístupu všech záchranných integrovaných složek,
• zajištění informovanosti občanů o způsoby obslužnosti dané lokality, ve které
bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel, vč. určení
náhradních parkovacích ploch), v dané lokalitě po dobu provádění stavebních
prací, možnostech zásobování, vjezd záchranných integrovaných složek)
s dostatečným předstihem a v dostatečné míře,
• zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace čí její části na níž je
prováděno dílo a která je předmětem staveniště, do doby předání a převzetí
kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost
silničního provozu, úklid komunikace v zimním a letním období, pojistné
události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
• zajištění případných dohod a náhrad škod uživatelů nebo vlastníků sousedních
nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.), v rámci pojištění zhotovitele
díla,
• zajištění bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany
životního prostředí a zeleně,
• odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku, vč. poplatků za uskladnění,
• likvidace odpadů a zeminy,
• zajištění případné náhradní výsadby a péče o ni,
• zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění
komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze
staveniště,
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
• výroba, instalace a osazení 1 ks informační tabule v průběhu realizace stavby
s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta a
dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) apod.,
• provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí,
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•
•
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•

včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto
zkoušek,
předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další
doklady, související s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke
kolaudačnímu řízení, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na
obsluhu veškerého dodaného zařízení,
zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po
dokončení stavby v jednom vyhotovení v elektronické podobě
provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení
staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby,
zajištění, příprava a dodání potřebných podkladů a dokladů k případnému
podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
písemné odsouhlasení provedení díla Ing. Košťálovou, ve smyslu platné
legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhláškou MMR,
o obecných technických požadavcích na výstavbu
odstranění příp. závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční
lhůty,
zpracování realizační projektové dokumentace (RDS), její předložení ke
schválení zadavateli
geodetické zaměření stavby včetně všech vedení inženýrských sítí na staveništi,
popř. přeložek stávajících inženýrských sítí realizovaných v rámci Stavby a
následné předání tohoto geometrického zaměření objednateli ve formátu DTM,
a to 3x v tištěné formě a 1x v digitální podobě, přičemž součástí zaměření bude:
- geodetické zaměření skutečného díla
- geometrický plán pro případný vklad do KN
- doklady o vytýčení stavby

III. KVALITATIVNÍ PARAMETRY
Kvalitativní parametry jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím
předloženém návrhu smlouvy o dílo.
Uchazeč se zavazuje provádět dílo podle projektové dokumentace uvedené v této zadávací
dokumentaci, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů
výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků
místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. V případě jakéhokoliv rozporu mezi
dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto
odstavci dříve.
Bez ohledu na předchozí větu se uchazeč o zakázku tímto souhlasí, že pokud jakýkoliv
dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec
uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem,
ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a uchazeč
bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv
takovém dokumentu a/nebo pravidlu.
Při provádění díla musí uchazeč použít materiály, výrobky a technologická zařízení pouze
nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v
ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě,
certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace
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s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými
pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění
díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo stavebním dozorem.
Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a
vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či
technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických
částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování, má objednatel právo
požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a nahrazení vhodnými. Uchazeč je povinen
nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
Kvalita uchazečem (zhotovitelem) provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným
v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských
technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude
současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Objednatel je
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
Uchazeč (zhotovitel) při realizaci zakázky je povinen při realizaci zakázky dodržet rovněž
resortní systém řízení jakosti „ Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací “,
schválené MD-OI, č.j. 321/08–910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 a Technické
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 653/07–910IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007, ( dále jen TKP ). Tento systém obsahuje soubor
technických podmínek, které navazují na ČSN.
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny:
• obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby v případě změn, které vyplynou v
průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč.
zakreslení změn do projektové dokumentace,
• všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na
likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před
nadměrným hlukem,
• podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajících se
provedení stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovené dotčenými orgány a
účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení.
Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro
určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s
technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede
obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení
funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací.

Zatřídění stavebních prací dle kódu CPV
Stavební práce

45000000-7
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IV. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Místem plnění zakázky je kraj Liberecký, obec Liberec

V. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
•

zahájení stavby – neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy, předpoklad: 08/2011

•

požadované dokončení celé stavby - nejpozději do 30.11.2011

•

max. termín kolaudace 31.3.2012

Dílo bude ze strany vybraného uchazeče (dodavatele) předáno a ze strany zadavatele
(objednatele) převzato po kompletním dokončení prací dle zpracované projektové
dokumentace a dle zadávacích podmínek, s termínem dokončení prací nejpozději do
30.11.2011.
Dílo bude ze strany vybraného uchazeče (zhotovitele) předáno a ze strany zadavatele
(objednatele) převzato na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, za splnění
výše uvedené podmínky o dokončení prací.
Uchazeč (dodavatel) je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v této ZD). Prodloužení lhůty plnění může požadovat
pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli
z následujících příčin:
• neplnění závazků ze smlouvy na straně zadavatele
• pozastavení prací z důvodů na straně zadavatele (které nejsou důsledkem neplnění
závazku dodavatelem)
• v důsledku vyšší moci
Uchazeč v rámci nabídky předloží časový a finanční harmonogram prací zpracovaný
v souladu s výše uvedenými limitními termíny.

VI. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto
zjednodušeného podlimitního řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí
splnit kvalifikaci v souladu s § 50 a následných zákona, tím že prokáže:
1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu s
§ 53 zákona v návaznosti na § 62 zákona, a to čestným prohlášením (viz. příloha této ZD).
2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
V souladu s § 54 písm. a), b) a d) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady
v následujícím rozsahu:
2.1 Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů.
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2.2. Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
(živnostenský zákon) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
2.3. Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů. V rámci této části kvalifikace požaduje
zadavatel předložit doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č.
360/1992 Sb., v platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby
Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o
odborné způsobilosti prostřednictvím subdodavatele (to se týká i odpovědných osob, které
nejsou zaměstnanci uchazeče), musí uchazeč předložit mimo příslušné oprávnění rovněž
smlouvu uzavřenou s tímto subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace (viz tato ZD).
Všechny doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů mohou být
předloženy v prosté kopii.
3. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
v souladu § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona v následujícím rozsahu:
3.1.

Zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky pojistné krytí odpovědnosti za
škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 5 mil. Kč, přičemž toto
pojištění bude dodavatel povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu veřejné
zakázky. K prokázání tohoto předpokladu předloží dodavatel platnou pojistnou
smlouvu nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění výše uvedených
pojistných rizik, a to min. v požadované výši pojistného krytí, případně doplněné
o příslib navýšení pojistné částky vystavený příslušnou pojišťovnou, ze kterého
vyplývá, že v případě získání zakázky uchazečem bude pojistná smlouva do
požadované výše pojistného krytí navýšena. Z předložených dokladů musí být
zřejmý rozsah pojištění a výše pojistného krytí a doba platnosti pojištění.

3.2.

Dodavatel předloží údaje o celkovém ročním obratu a obratu dosaženém ze
stavební činnosti za předcházející 3 účetní období. Údaje budou předloženy formou
tabulkového přehledu a jejich pravdivost bude potvrzena čestným prohlášením.
Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se
k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 3
písm. a), d) a odst. 4 a 5 zákona v následujícím rozsahu:
4.1.

Uchazeč předloží seznam minimálně 3 obdobných zakázek realizovaných
dodavatelem v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují
zakázky v oblasti oprav nebo rekonstrukce komunikací. Zakázky musí být
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

realizované uchazečem jednorázově na základě jedné smlouvy či objednávky
s finančním objemem každé z nich minimálně 0,6 mil. Kč bez DPH.
V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba
plnění a název a kontakt na objednatele. Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná
či podepsaná objednateli o řádném provedení těchto zakázek, ze kterých musí
vyplývat název a finanční objem uvedené zakázky, doba a místo plnění, a zda byly
práce provedeny řádně a odborně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých
termínech. Toto kvalifikační kritérium splní dodavatel, který doloží výše uvedeným
způsobem alespoň 3 obdobné zakázky.
Uchazeč uvede opatření, která používá v oblasti ochrany životního prostředí, přičemž
zadavatel požaduje opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých
technických norem řady ČSN EN ISO 14000. Dodavatel prokáže tento předpoklad
předložením dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany
životního prostředí EMAS nebo platného certifikátu dle norem ISO 14000 vydaného
akreditovanou osobou nebo jinými rovnocennými doklady vydanými v členském státě
EU. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení
z hlediska ochrany životního prostředí.
Zadavatel požaduje pro plnění předmětu zakázky dodavatele, který má zaveden a
udržován systém řízení jakosti stavebních prací podle norem řady ČSN EN ISO
9000 nebo srovnatelných evropských norem, což v nabídce prokáže platným
certifikátem vydaným akreditovanou osobou nebo jiným rovnocenným dokladem
vydaným v členském státě EU. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných
opatřeních k zajištění jakosti.
Uchazeč uvede seznam techniků a technických útvarů (jména, funkce a pracovní vztah
osob odpovědných za vedení realizace stavebních a projektových prací) jež se budou
podílet na zakázce a předloží údaje o jejich vzdělání, odborné kvalifikaci a praxi.
Podmínkou je minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyvedoucího a jeho
autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, v oboru dopravní stavby
nebo městské inženýrství.

5. PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE
5.1.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

5.2.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, může dodavatel dle § 62
zákona prokázat základní kvalifikační předpoklady prohlášením podepsaným osobou
oprávněnou za dodavatele jednat. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu.

5.3.

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů, dle § 53 zákona v plném rozsahu, a profesních
kvalifikačních předpokladů, dle § 54 zákona v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů od posledního dne, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
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5.4.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v § 139 zákona. Tento
certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

5.5.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části
veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
a kvalifikaci podle §54 písm. a) zákona.

5.6.

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Další kvalifikační
předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé
společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby
bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují,
a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.

5.7.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za
tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv 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. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z
dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s
poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění
bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

5.8.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud
se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat
splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění
má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele stanoven, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady
v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem
trvalého pobytu na území České republiky.
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5.9.

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace,
bude podle § 60 zákona z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

VII.SEZNAM SUBDODAVATELŮ
Zadavatel požaduje, aby uchazeč min. 80% z celkového objemu stavebních prací provedl
vlastní kapacitou.
Zároveň požaduje, aby uchazeč v nabídce v souladu s § 44 odst. 6 zákona uvedl, jakou část
veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám, subdodavatelům. Uchazeč uvede seznam
předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky v objemu
vyšším než 1 % z celkového finančního objemu stavby včetně vyčíslení procentuelního podílu
na celkové hodnotě zakázky za každého subdodavatele a všech subdodavatelů,
prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů.
1. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační
údaje, rozsah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního rozsahu
plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.
2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý
z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit smlouvu o budoucí
spolupráci –předchozí články ZD. Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění
veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna
subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění
díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném
souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.
3. U ostatních uvedených subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje
žádnou část kvalifikace, je uchazeč v nabídce povinen za každého subdodavatele
předložit čestné prohlášení, ve kterém takový subdodavatel uvede svoji
připravenost podílet se na plnění veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče.
4. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky
subdodavateli, předloží v nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude
realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za vymezený předmět veřejné
zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude
uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České
republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být
zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky, tzn.
nepřekročitelná.

2) Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr (viz. příloha
této ZD) zadávací dokumentace. Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro
uvedený rozsah prací a časový harmonogram s tím, že nabídková cena musí být platná min.
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do 30.9.2012 (pro případ posunu či prodloužení termínu realizace díla). Jakékoliv zásahy
uchazečů do výkazu výměr a soupisu prací a dodávek jsou bez předchozího souhlasu
zadavatele nepřípustné, uchazeči jsou povinni ocenit všechny položky.
3) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného
vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.
4) Cena musí zahrnovat náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí,
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody,
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a
vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná,
či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti uvedené
v této ZD, náklady na zajištění veškerých vyjádření potřebných k provedení díla, vytyčení
inženýrských sítí, zajištění uzavírek komunikací a stanovení objízdných tras a označení
pracoviště dopravním značením, bude-li to vyžadovat konkrétní situace při plnění díla a
jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této veřejné zakázky. Veškeré
související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.
5) Zadavatel s uchazečem (dodavatelem) se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak,
aby uchazeč (dodavatel) vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli výše uvedených
služeb. Pokud to nebude možné, zavazuje se uchazeč (dodavatel) během stavby odebrané
služby či spotřebované energie uhradit zadavateli.
6) Podmínky pro překročení a snížení nabídkové ceny
• Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
• Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs,
stabilitou měny nebo cla.
• Pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a
posunu termínu dokončení díla za termín 30.9.2012, bude zadavatel akceptovat
navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým
úřadem.
• V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat
v souladu se zákonem. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu
neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou
evidenci.
• Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo
materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných
zápisem ve stavebním deníku.
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IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY
•
•

•
•

•

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platba bude provedena na základě
jedné faktury vystavené zhotovitelem.
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený
pověřenou osobou objednatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje
zhotovitel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami podle
nabídkového rozpočtu.
Soupis provedených prací oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami
oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými musí být vyhotoven
nejméně ve 2 stejnopisech určených po jednom pro každou stranu.
Faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 45 dnů od a bude potvrzena
pověřenou osobou zadavatele (TDI). Tato faktura – daňový doklad bude vystavena po
souběžném splnění následujících podmínek:
- po protokolárním předání díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,
- po odstranění veškerých a vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o
předání a převzetí díla
Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Faktura - daňový doklad musí
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktura
nebude mít odpovídající náležitosti, bude zadavatelem vrácena zpět dodavateli
k doplnění.

X. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Součástí nabídky bude ze strany uchazeče podepsaný návrh smlouvy o realizaci veřejné
zakázky - smlouvy o dílo, který je zpracován ze strany zadavatele, který je součástí této
zadávací dokumentace a který musí být ze strany uchazeče akceptovaný v nezměněné podobě
a v plném rozsahu, kromě těch ustanovení smlouvy o dílo, které vyžadují doplnění údajů o
uchazeči (zhotoviteli), ceny díla a jím pověřených osob k provádění díla – plnění vymezeného
díla.
Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.
Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

XI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, DATUM, ČAS A OTEVIRÁNÍ
OBÁLEK S NABÍDKAMI, ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ
NABÍDEK
1. Způsob hodnocení nabídek
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je výše
nabídkové ceny bez DPH
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2. Datum, čas a otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 16.8.2011 ve 14.00 h na adrese zadavatele (budova
odboru technické správy veřejného majetku), Masarykova 625/24, Liberec 1, 2. patro,
zasedací místnost č. 27. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého
uchazeče, který podal nabídku.
3. Způsob podání a zpracování nabídek
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 zákona a končí dnem 8.8.2011
v 12:00 hod.
Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ
MĚSTO LIBEREC, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka
byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po
uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované
zákonem a zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány
v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci),
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce kopii
plné moci.
Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel uchazečům podat
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání
kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude
obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto
přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.
Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém
jazyce, v nerozebíratelné formě a zároveň v jednom otevřeném elektronickém vyhotovení,
příp. PDF. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako
„kopie“. Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní
list, přílohy ZD, návrh smlouvy a její přílohy, cenovou nabídku – oceněný výkaz výměr,
přehled subdodavatelů a časový a finanční harmonogram prací). V případě rozporu se má za
rozhodující originální vyhotovení nabídky.
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Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce
bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle
§ 71 odst. 6 zákona.
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu,
telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své
nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto
považována za doručenou.
Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
A.Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou
cenu
B.Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a
celkového počtu listů v nabídce
C.Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc, podpisový
vzor apod.)
D.Doklady k prokázání kvalifikace
E.Návrh smlouvy
F.Cenová nabídka – oceněný nabídkový rozpočet.
G.Přehled subdodavatelů
H.Přílohy (nepovinné)

XII.DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE
Písemné dotazy
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy
prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz) nebo prostřednictvím datové
schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor
technické správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Odpovědi na
dotazy jednotlivých zájemců budou zaslány vždy všem zájemcům.
Prohlídka místa plnění
Organizovanou prohlídku místa plnění zadavatel nepředpokládá, neboť místo je volně
přístupné.

XIII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
•
•

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem
vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z
účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně
písemně oznámí uchazeči.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo
vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

XIV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
•

•

Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon)
Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení.

Za zadavatele:
Bc.David Novotný
pověřený zastupováním vedoucího odboru
technické správy veřejného majetku
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