VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené dle § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ( dále jen ZZVZ), zadanou v souladu se
“Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“ v platném
znění

„Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu"
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Telefon:

město Varnsdorf
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
00261718
+420 417 545 111

Profil zadavatele:

https://zakazky.varnsdorf.cz/

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Ing. Stanislav Horáček, starosta města

Kontaktní osoba zadavatele: Milan Hanousek, referent OSMI
milan.hanousek@varnsdorf.cz, tel.: +420 417 545 183

2. Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: „Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Celková předpokládaná hodnota zakázky: 4 200 000 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 ZZVZ
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: Hlavní předmět:

45000000-7

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
3.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Oprava podle projektové dokumentace S.A.W CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47
Varnsdorf, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (dále jen ZD)
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3.2. Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího parkoviště a tím jeho zkapacitnění.
V souvislosti s parkovacími plochami je navržena dešťová kanalizace s veřejným osvětlením,
které jsou řešeny jako samostatné stavební objekty. Parkoviště je situováno při levém břehu
řeky Mandavy (ID 10100261), do které je mj. zaústěna dešťová kanalizace. Přístup na
parkoviště je možný pouze po místní komunikaci ul. Otavská. Stávající parkoviště je
kapacitně navrženo pro 26 vozidel. Rozměry parkovacích stání jsou navrženy dle ČSN 73
6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Na ploše převládají parkovací stání
kolmá, podélná stání jsou zastoupena v celkovém počtu 4 a šikmá stání v počtu 3. Výškové
řešení parkoviště vychází ze stávajících zpevněných ploch, výšky vstupů a vjezdu do
stadionu. V těsné blízkosti navrženého a stávajícího chodníku se nachází podzemní
inženýrské sítě, které je třeba před začátkem stavby nechat vytyčit a následně viditelně
vyznačit v terénu. Všechny stavbou dotčené IS budou ručně odkryty a dodatečně ochráněny
chráničkami proti mechanickému poškození. Vzhledem k navrženým podélným stáním v
blízkosti jehličnatých stromů dojde v době vegetačního klidu k prořezání větví, aby větve
stromů nebránili parkujícím vozidlům. Nezpevněné plochy budou osety travním semenem a
doplněny o keře. Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno navrženými uličními vpusťmi,
které budou napojeny pomocí přípojky DN 150 na projektovanou dešťovou kanalizaci.
Odvodnění zemní pláně je řešeno podélnou drenáží, jenž je zaústěna do uličních vpustí.
Návrh parkoviště se skládá z větve 1 a 2, přičemž větev 1 je umístěna v místě bývalého
sportovního zařízení, kde jsou navrženy nové stání pro osobní vozidla. Větev 2 je umístěna
před budovou zimního stadionu a z větší části je před budovu zimního stadionu zákaz vjezdu
mimo dopravní obsluhu. Parkoviště je navrženo z asfaltového krytu s konstrukcí o celkové
mocnosti 390 mm. U větve 1 je v celé ploše uvažováno s výměnou aktivní zóny v tl. 500 mm
a náhradou materiálem dle požadavků a parametrů uvedených v ČSN 73 6133.
Větev 1
Na větvi 1 je celkem navrženo 27 stání (23 kolmých a 4 podélná), které jsou vyznačena
vodorovným dopravním značením. Dopravní režim na parkovišti je zdůrazněn pomocí
směrových šipek, dopravního stínu a svislého dopravního značení (B24b). Obvod parkoviště
je lemován silniční obrubou (150/250/1000), která je uložena s nášlapem 15, 10 nebo 2 cm
(dle situace). Z důvodu zajištění vjezdu na navržené parkoviště a osazení nových silničních
obrub dojde k odstranění stávajícího VDZ vymezující kolmá parkovací stání (10 stání) pro
osobní vozidla a dodávkové vozy (4 stání) v blízkosti jehličnatých stromů. U silničního
obrubníku, který odděluje jednotlivé větve nových ploch, bude v délce 4,0 m snížena obruba
na nášlap + 2 cm pro možný průjezd vozidel údržby. Parkujícím vozidlům bude pomocí
sklopného parkovacího sloupku zamezeno parkoviště projíždět. Sloupek se pomocí čtvercové
základny ukotví k povrchu vozovky. Plocha parkoviště je doplněna o 3 nové uliční vpusti,
které budou napojeny pomocí přípojky DN 150 na projektovanou dešťovou kanalizaci (SO
301). Příčný sklon parkoviště je jednostranný a v převážné části s hodnotou 1,0 %, od km
0,045 00 se hodnota příčného sklonu mění na 0,5 % a navazuje na podélný sklon větve 2
(0,5%).
Větev 2
Větev 2 je navržena před budovou zimního stadionu a je ohraničena zahradním obrubníkem
(okapový chodník), sloupy zimního stadionu a silničním obrubníkem. Na konci větve 2 jsou
navrženy 3 šikmá parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
Počet parkovacích stání je dán vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stěnu zimního stadionu částečně
lemuje okapový chodník, který bude upraven a doplněn o kačírek. Okapový chodník bude
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zhotoven v celé délce zimního stadionu. V místě vjezdu či vstupu na stadion bude místo
kačírku proveden asfaltový kryt. Plocha před stadionem bude doplněna o 2 nové uliční vpusti,
které budou přípojkou napojeny na projektovanou dešťovou kanalizaci (SO 301). Příčný
sklon parkoviště je jednostranný a v převážné části s hodnotou 2,0 %, před napojením na
stávající plochy je hodnota snížena na 1,0%. Parkovací stání jsou vyznačena vodorovným
dopravním značením, na celé ploše nového parkoviště nejsou navrženy vyvýšené směrové
ostrůvky z důvodu využití parkoviště k in-line bruslení. Stavba zasahuje do ochranného
pásma stávajících inženýrských sítí, které budou na začátku výkopových prací vytyčeny a
viditelně vyznačeny v terénu. V případě odkrytí IS budou tyto sítě dodatečně ochráněny
dělenými PVC chráničkami s min. přesahem 1,0 m.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 200 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění
veřejné zakázky vyjádřena v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se
nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
5. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
5.1. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem:

2/2019

(uzavření SoD po schválení rozpočtu města na rok 2019)

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:
Předpokládaný termín předání a převzetí díla:
Předpokládaný termín počátku běhu záruční lhůty:

3/2019
4/2019
7/2019
7/2019

5.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění VZ se nachází v Otavské ulici v těsné blízkosti zimního stadionu č.p. 2688 ve
Varnsdorfu, katastrální území – Varnsdorf
6. Kritéria pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti a to podle nejnižší nabídkové ceny
bez DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Rozumí se cena, uvedená
v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.
7. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou zpracovány jako samostatný dokument ve formě a struktuře návrhu
smlouvy o dílo a jsou přílohou č. 7 této výzvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka
nebo osobou příslušně zmocněnou (originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v
takovém případě součástí nabídky účastníka). Účastník do návrhu Smlouvy o dílo doplní
údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny
3

mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení účastníka z
výběrového řízení.
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná a nepřekročitelná a
bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další
náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle PD, technologických postupů pro
navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo. V ceně budou
zahrnuty i náklady na sjednaná pojištění a zajištění poskytnutých bankovních záruk.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění dle Krycího listu (přílohy č. 1 této výzvy):
Cena v Kč bez DPH
DPH v Kč 21 %
Celková cena v Kč včetně DPH
Účastník ve své nabídce předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu
plnění. Pro vytvoření oceněného soupisu prací účastník závazně použije soupis prací dodávek
a služeb předmětné zakázky dodaný zadavatelem v elektronické podobě (příloha č. 3 této
výzvy).

Cena díla bude stanovena na základě projektové dokumentace (příloha č. 2 této výzvy)
předané zájemci zadavatelem, přičemž pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 3 této výzvy). V případě jakéhokoliv
rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro
zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr, kde žádná změna není
přípustná.
Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky
a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového
rozpočtu.
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Zadavatel nepřipouští
překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.
9. Společná ustanovení o kvalifikaci
9.1 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
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
s prostým překladem do českého jazyka.
9.2 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
(v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje) každý dodavatel samostatně.
9.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, s výjimkou kritéria výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
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a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence - pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou
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.
Má se za to, že požadavek podle odstavce 9.3 písm. d) 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 technické kvalifikace v rozsahu seznamu stavebních prací
nebo v rozsahu osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle odstavce 9.3 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
9.4 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost o předložení výše uvedených dokladů,
zadavatel má důvod pro vyloučení ze zadávacího řízení
9.5 Pravost a stáří dokladů prokazující kvalifikaci
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů minimálně
v prosté kopii. Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení v rámci této Zadávací
dokumentace musí být podepsaná osobou oprávněnou účastníka zastupovat (tj. statutárním
orgánem dodavatele, případně jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce
přiložit kopii takového zmocnění této osoby, a to jako součást dokladů, kterými dodavatel
prokazuje splnění kvalifikace).
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kvalifikační způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení.
Zadavatel si nejpozději před uzavřením smlouvy od dodavatele vyžádá předložení originálů či
úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly
v originále či úředně ověřené kopii předloženy v zadávacím řízení. Dodavatel, se kterým má
být uzavřena smlouva, je povinen je předložit. Nesplnění této povinnosti, tj. nepředložení
požadovaných originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
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je důvodem pro vyloučení dodavatele.
10. ROZSAH A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Účastník je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat splnění
kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník,
který prokáže splnění
- Základní způsobilosti,
- Profesní způsobilosti,
- Technické kvalifikace
10.1 Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti účastníka.
Základní způsobilost splňuje účastník který:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá 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) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
10.2 Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje k prokázání profesní způsobilosti účastníka předložit:
a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují:
c) doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými
právními předpisy vyžadována.
10.3 Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace účastníka předložit:
a) seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení obsahující alespoň 3 zakázky s předmětem plnění obdobným předmětu
plnění této zakázky a rozsahem plnění minimálně 2,0 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou
zakázku, přičemž za obdobný předmět plnění se považuje výstavba parkoviště případně jiné
dopravní stavby s asfaltovým krytem, včetně osvědčení objednatele o řádném provedení a
dokončení těchto prací.
b) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět
stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli.
c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním
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pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat,
tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,
10. 4. Způsob prokázání způsobilosti/kvalifikace účastníkem
Způsob prokázání požadované základní způsobilosti
- doložením Čestného prohlášení, které je přílohou č. 4 této Výzvy, z něhož vyplývá
prokázání základní způsobilosti dle písm. a) až e). (Doklad musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto
zadávacího řízení)
Způsob prokázání požadované profesní způsobilosti
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje. (Doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení)
b) výpis z živnostenského rejstříku či obdobné licence:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
c) osvědčení o autorizaci podle 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, pro obory: Pozemní stavby

Způsob prokázání požadované technické kvalifikace
a) seznam významných stavebních prací, obsahující alespoň 2 zakázky obdobného
charakteru jako je předmět plnění zakázky ve finančním objemu min. 2 000.000,- Kč bez
DPH za každou zakázku (jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky), dle přílohy č. 6
této Zadávací dokumentace. Přílohou seznamu stavebních prací, musí být ke každé
uvedené zakázce osvědčení o řádném provedení a splnění příslušné referenční zakázky
vydané objednatelem, kdy takové osvědčení musí zahrnovat a obsahovat minimálně údaje
požadované shora zadavatelem v rámci každé stavební práce uvedené v tomto Seznamu
stavebních prací a dále údaj o řádném provedení a splnění příslušné stavební práce. Účastník
může příslušné osvědčení dle tohoto ustanovení nahradit rovnocenným dokladem kterým je
zejména smlouva uzavřená s příslušným objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
účastníka.
b) seznam osob s uvedením jejich jmen a funkcí, které se budou podílet na veřejné zakázce.
Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů:
Stavbyvedoucí:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru
Pozemní stavby nebo středoškolské vzdělání stavebního směru
- osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb.,
- minimálně 3 roky praxe v oboru,
- praxe v oblasti pozemních staveb - vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího nebo
stavbyvedoucího na minimálně 2 stavbách, z toho minimálně 1 stavba z oboru
pozemních staveb, kde investiční náklady na stavbu byly min. 3 000 000,00 Kč bez
DPH.
c) u výše uvedených osob účastník doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob
odpovědných za plnění veřejné zakázky:
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělaní,
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-

informace o členství v profesních organizacích,
délka odborné praxe.

11. VYUŽITÍ PODDODAVATELE, OMEZENÍ REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
PODDODAVATELEM
Pokud má uchazeč v úmyslu plnit část veřejné zakázky pomocí jiné osoby (poddodavatele),
uvede ve své nabídce části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům a uvede identifikační údaje každého poddodavatele.
Uchazeč uvede v nabídce seznam významných poddodavatelů ucelených stavebních částí
díla, se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky (příloha č. 5 této výzvy)
Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavatelům, je
povinen tuto skutečnost v nabídce uvést.
Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
kvalifikaci platí podmínky, které jsou uvedeny v obchodních podmínkách takto:
Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen
ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani nezpůsobil ani
nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem zadavatele. Zhotovitel před změnou
poddodavatele předloží zadavateli všechny nezbytné doklady, kterými musel doložit
kvalifikaci původní poddodavatel. Zadavatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a
kvalifikačních předpokladů nového poddodavatele, zda splňuje podmínky výzvy k podání
nabídek a zadavatele daného zadávacího řízení. V případě, že zadavatel nerozhodne kladně o
této navrhované změně poddodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních
dokladů), není oprávněn zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění zakázky použít.
12. TECHNICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
12.1 Stanovení technických podmínek
Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je přílohou této výzvy
jako příloha č. 2.
V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

12.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
13.1 Pokyny pro zpracování nabídky
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 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
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písemně oznámí uchazeči.
Nabídka:
• bude předložena v listinné podobě v jednom originále a jedné kopii, v českém
jazyce
• bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
• nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
• doklady v tištěné podobě - titulní list nabídky, obchodní podmínky, návrh
Smlouvy o dílo vč. příloh (zpracovaný dle Obchodních podmínek
předložených zadavatelem) podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
a výkaz výměr budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče a zároveň
budou parafovány jejich jednotlivé listy, a dále doklady, jimiž dodavatel
prokazuje splnění kvalifikace,
• bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh v elektronické podobě na
CD/DVD nosiči
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
• 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
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
• titulní list nabídky
• obsah nabídky,
• doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
• návrh smlouvy o dílo,
• oceněný položkový rozpočet,
• ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny doklady a údaje uvedené výše v tomto bodě
Zadávací dokumentace. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí
výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty
jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí
v zadávacím řízení.

Upozornění:
Návrh smlouvy, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí být podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud jedná jménem či za účastníka
zmocněnec na základě plné moci (nebo jiného dokumentu), zadavatel žádá z důvodu právní
jistoty a možnosti posouzení, zda jsou návrh smlouvy a příp. další dokumenty podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, aby součástí nabídky bylo též předmětné
pověření.
14. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně
písemnou formu – elektronickými prostředky (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené
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telefonicky).
Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle a uveřejní vysvětlení k zadávací dokumentaci, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.
15. POHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 29.11.2018 od 9:00 se schůzkou účastníků v místě
stavby. Mimo tento termín již nebude možné absolvovat prohlídku místa plnění se zástupcem
zadavatele.
Prohlídka místa plnění slouží k seznámení se dodavatelů s technickými detaily, provozními
podmínkami, možnostmi a případnými omezeními při realizaci díla, a to prostou vizuální
prohlídkou. Pokud při prohlídce vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vyjasňování
zadávací dokumentace, je dodavatel povinen písemně požádat o vysvětlení zadávací
dokumentace zadavatele. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy zveřejní na profilu
zadavatele.
16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Nabídky se podávají písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených
obálkách, označených
,,Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu“– NEOTEVÍRAT!
Dále bude na obálce uveden název a adresa uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny
razítkem, případně podpisem uchazeče.
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky budou přijímány v podatelně Městského úřadu Varnsdorf ve dnech pondělí a středa
od 8: 00 hod do 17:00 hod a v úterý, čtvrtek od 8:00 hod. do 15:00 hod. a v pátek od 8:00 do
14:00, až do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 07. 12. 2018 do 10:00 hod. a to na adrese:
Městský úřad Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf 407 47.
Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka
podacího místa zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno
převzetí zásilky adresátem.
Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 07. 12. 2018 v 10:30 hod. na adrese sídla zadavatele
- v zasedací místnosti městského úřadu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47, Varnsdorf.
Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny
ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého
uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit pouze 1 osoba. Zástupce uchazeče svou
přítomnost potvrdí podpisem v listině účastníků.

17. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele
uveřejní zadavatel na profilu zadavatele.
18. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM
Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude po celou lhůtu po podání nabídek zveřejněna
na profilu zadavatele: https://zakazky.varnsdorf.cz/.
19. PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
1. Krycí list nabídky.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve
Varnsdorfu“ vypracovaná PK S.A.W CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf,
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3. Výkaz výměr jednotlivých prací, konstrukcí a dodávek stavebních objektů (SO) a
provozních souborů (PS).
4. Formulář česného prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Seznam poddodavatelů, se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky
6. Seznam významných stavebních prací
7. Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

Ve Varnsdorfu, dne 15.11.2018

Ing. Stanislav Horáček
starosta města
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Příloha č. 1 k výzvě zájemcům o veřejnou zakázku

KRYCÍ LIST NABÍDKY
veřejná zakázka

„Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Zadavatel
Název:

Město Varnsdorf

Sídlo:

nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ:

00261718

Zastoupen:

Ing. Stanislavem Horáčkem

Tel.:
E-mail:

+420 417 545 111
varndorf@varndsorf.cz
Účastník

Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Jméno a příjmení statutárního zástupce
nebo jiné osoby oprávněné jednat jménem
uchazeče:
Tel.:
E-mail:
Kontaktní osoba:
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Nabídková cena
Cena v Kč bez DPH

Kč

DPH v Kč 21 %

Kč

Celková cena v Kč včetně DPH

Kč

Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené v zadávacích podmínkách a jejich
přílohách.

V …………………… dne …………

..………………………………….
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat za účastníka
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Příloha č. 4 k Výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Čestné prohlášení – Základní způsobilost
veřejná zakázka

„Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Zadavatel: Město Varnsdorf
se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718
zastoupen: Ing. Stanislavem Horáčkem

Účastník (dodavatel):
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen:
Účastník tímto prokazuje splnění základní způsobilosti dle požadavků Zadávacích
podmínek k této veřejné zakázce, čestně prohlašuje, že je dodavatelem, který:
a)

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží:
Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle písm. a) se trestným činem
rozumí:
1) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině,
2) trestný čin obchodování s lidmi,
3) tyto trestné činy proti majetku:
- podvod,
- úvěrový podvod,
- dotační podvod,
- podílnictví,
- podílnictví z nedbalosti,
- legalizace výnosů z trestné činnosti,
- legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
4) tyto trestné činy hospodářské:
- zneužití informace a postavení v obchodním styku,
- sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
- pletichy při veřejné dražbě,
- poškození finančních zájmů Evropské unie,
5) trestné činy obecně nebezpečné,
6) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
7) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
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- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
- trestné činy úředních osob,
- úplatkářství,
- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a)
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční či české právnické osoby musí
podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Požadavek pro prokázání této podmínky podle tohoto písm. a) pro právnickou osobu dle výše
uvedené tímto nejsou dotčeny, a i v případě, že je dodavatelem (účastníkem) pobočka závodu
musí být tyto podmínky pro prokázání tohoto písm. a) u právnické osoby naplněny.
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá 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) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

V

, dne

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):
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