OBEC PŘÍLEPYِ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky
Zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění. Zákon se použije pouze podpůrně a přiměřeně.

název zakázky:

„Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy
východní část obce
2.Etapa - stožáry a venkovní vedení“

Zadavatel zakázky:
Obec Přílepy
Přílepy 46, PSČ 270 01
IČ: 00639958
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Přílohy zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (závazný vzor)
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (2-1/ materiál, 2-2/práce, 2-3/ostatní)
položkový rozpočet (slepý rozpočet)
Příloha č. 3 - VZOR Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 - VZOR Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace
Příloha č. 5 - VZOR Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor)
Příloha č. 7 - Projektová dokumentace stavby ( zpracoval Generální projektant : ELEKTROINVEST
Strakonice s.r.o., Katovická 175/1, 386 01 Strakonice, IČO: 25185969)
TEXTOVÁ ČÁST
A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B / SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝKRESOVÁ ČÁST
C1 / PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
M 1 : 50 000
C2 / CELKOVÁ SITUACE STAVBY
M 1 : 2 000
C3 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C4 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C5 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
C6 / SITUACE STAVBY
M 1 : 500
D7 / ZÁKLADNÍ ŘEZY
D8 / KŘIŽOVATKY, SOUBĚHY
VÝPIS Z ČSN 73 6005
ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR
Výkaz výměr - materiál
Výkaz výměr - práce
Výkaz výměr - ostatní

1.

PREAMBULE
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb. Na tuto zakázku se níže uvedená ustanovení
zákona o veřejných zakázkách užijí pouze přiměřeně a pouze v tom rozsahu, v jakém je na něj přímo
odkazováno - jsou pouze návodného charakteru.
Tam, kde se dále odkazuje na zákon, je tím myšlen zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách,“ nebo „zákon“).
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu podle §27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek v platném znění, toto zadávací řízení probíhá mimo režim zákona.
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy
východní část obce, 2.Etapa - stožáry a venkovní vedení“ zadávané v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje potencionálním
dodavatelů tuto zadávací dokumentaci obsahující pokyny k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK JE ZVEŘEJNĚNO na webových stránkách
zadavatele https://www.prilepy.eu/obecni-urad/uredni-deska-1/
Identifikační číslo veřejné zakázky zadavatele : zadavatel nevede evidenci VZ
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č.134/2016 a Směrnicí obce Přílepy pro
zadávání zakázek malého rozsahu.
Tato zadávací dokumentace je zpracována v návaznosti na stavbu spol.ČEZ "Přílepy - obnova ved.NN za
kNN - střed obce" „číslo stavby ČEZ : IE-12-6007259“. Účelem stavby je náhrada venkovního vedení VO
novým kabelovým vedením VO. (Stavba bude prováděna v rámci dvou etap, v první etapě bude provedeno
kabelové vedení související se stavbou Čez Distribuce a.s., ve druhé budou osazeny osvětlovací stožáry a
vyměněny vodiče venkovního vedení).
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Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem o veřejných zakázkách. Tato
veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem a Směrnicí obce Přílepy pro zadávání zakázek malého
rozsahu.
Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit zadavateli v písemné podobě nejpozději do 5-ti
pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodatečné
informace, odešle zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti,
případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče.
Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude
brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Dotazy zaslané telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými
prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.
. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen
plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím
řízení. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní
firmu, tak se dle zákona o veřejných zakázkách, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných
standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné,
kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá
uvedeným parametrům.
Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit zadavateli v písemné podobě před uplynutím
lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace, odešle zadavatel
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související
dokumenty. Veškerá komunikace mezi uchazeči a zadavatelem musí probíhat v českém jazyce.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem.
Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen
plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím
řízení.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na
obchodní firmu, tak se dle zákona o veřejných zakázkách, má za to, že se jedná o vymezení minimálních
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce
uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a
odpovídá uvedeným parametrům.
Technický dozor u téže stavby v případě zakázky na stavební práce nesmí provádět dodavatel ani osoba s
ním propojená.
Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá uchazeč (dodavatel) plně a bez výhrad podmínky této
Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a případných dodatků k této části zadávacích podmínek.
Předpokládá se, že uchazeč (dodavatel) před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře, termíny a specifikace obsažené v této Zadávací dokumentaci jako součásti zadávacích podmínek a
bude se jimi řídit. Pokud uchazeč (dodavatel) neposkytne včas všechny požadované informace a doklady,
nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat Zadávací dokumentaci a stanoveným
zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení jeho nabídky a následné vyloučení ze zadávacího
řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče (dodavatele) k podmínkám tohoto
zadávacího řízení obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče (dodavatele) ze zadávacího řízení. Pojmy „zájemce“, „uchazeč“ a „dodavatel“ používané v této
Zadávací dokumentaci mají význam definovaný příslušnými ustanoveními zákona.
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2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Pověřená osoba zadavatele:
IČ:
tel.:
+420 724 862 202
e-mail:
prilepy@prilepy.eu

3.

Obec Přílepy
Přílepy 46, 270 01 pošta Kněževes u Rakovníka
Lenka Daenemarková – starostka obce
Lenka Daenemarková – starostka obce
00639958

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Vymezení plnění zakázky
Předmětem veřejné zakázky je obnova veřejného osvětlení ( VO ) v obci Přílepy v rozsahu připravované
stavby ČEZ "Přílepy - obnova ved.NN za kNN - střed obce" „číslo stavby
ČEZ : IE-12-6007259“. Účelem stavby je náhrada venkovního vedení VO novým kabelovým
vedením VO. (Stavba bude prováděna v rámci dvou etap, v první etapě bude provedeno kabelové vedení
související se stavbou Čez Distribuce a.s., ve druhé budou osazeny osvětlovací stožáry a vyměněny vodiče
venkovního vedení).
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo (návrh SO je Přílohou č.6 zadávací
dokumentace), přičemž dílem se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
včetně provedení všech dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) včetně koordinační
a kompletační činnosti celého díla.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených
předpisů a metodik.
Podrobný popis objektů a zásady technického řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby,
kterou zpracoval Generální projektant : ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175/1, 386 01
Strakonice, IČO: 25185969)
Podrobný soupis všech činností a prací -bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí
předmětu této veřejné zakázky (vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace, veškeré práce a
dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, pojištění odpovědnosti proti
škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby provedení předání stavby, součinnost při
závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla, geodetické zaměření dokončené stavby, zpracování a
předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v elektronické podobě na
datovém nosiči ) je uvedeno v projektové dokumentaci ve výkazu výměr „soupisu prací a materiálu“ (tvoří
Přílohu č. 2-1/materiál, č.2-2/práce, č.2-3/ostatní této zadávací dokumentace).
O způsobu vyhlášení předmětné veřejné zakázky rozhodlo Zastupitelstvo obce Přílepy na svém jednání dne
10.2.2021 usnesení č. 015/2021.

Název veřejné zakázky: „Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy - východní část obce
2.Etapa - stožáry a venkovní vedení“

Předpokládaná hodnota zakázky: 224 132,29 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky, zakázka malého rozsahu
CPV kód: 31500000-1 – Elektrické zdroje světla a svítidla
31520000-7 – Lampy a svítidla
31527200-8 – Venkovní svítidla
45316100-6 – Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Termín plnění:
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtám plnění:
Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky:
1.5.2021
Předpokládaný termín ukončení realizace zakázky:
30.6.2021
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Ukončením realizace zakázky je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu – předání díla bez vad a
nedodělků.
Termíny jsou předpokládané (orientační) a závisí rovněž na průběhu výběrového řízení, podmínkách
dotačního titulu, přiznání dotace a dalších organizačních skutečnostech na straně zadavatele.
Zadavatelem stanovený termín dokončení je stanoven jako limitní termín. Dodavatel, s nímž bude uzavřena
smlouva, je oprávněn dokončit stavbu před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto
termínu.

Místo plnění veřejné zakázky: pozemky parc.č. 50, 105/4, 106/1, 154/1, 193/11, 193/10 v k.ú.
Přílepy okres Rakovník [736040] (blíže viz projektová dokumentace).
Prohlídka místa plnění: Uchazeči na základě projektové dokumentaci mohou učinit prohlídku okolí místa
plnění zakázky nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.
5. KRITÉRIA a PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Podané nabídky budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria nejnižší
nabídkové ceny bez DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Rozumí se cena, uvedená
v návrhu smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.
Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Jako ekonomicky nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka
dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou ve
smlouvě a jinou částí nabídky dodavatele, platí vždy nabídková cena uvedená ve smlouvě v ustanovení
smlouvy o ceně, tím však není dotčeno právo zadavatele dotazovat se dodavatele na případný zjevný rozpor v
jeho nabídce.
Hodnotící komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení a
který nabídne nejnižší cenu.
Při posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí zadavatel nabídkové ceny
dodavatelů, zda není jejich nabídková cena cenou mimořádně nízkou, a to zejména v případech, kdy bude
cena vzbuzovat oprávněné obavy zadavatele, zda bude dodavatel schopen za nabídnutou cenu realizovat
předmět veřejné zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.
V rámci právní opatrnosti upravuje zadavatel způsob výběru nejvhodnější nabídky v případě, kdy bude mít
nejnižší nabídkovou cenu bez DPH více dodavatelů: v případě, že bude mít nejnižší nabídkovou cenu bez DPH
více účastníků zadávacího řízení, výběr nejvhodnější nabídky bude z takových nabídek proveden losem. Na
případné losování budou dotčení dodavatelů pozváni nejpozději čtyři pracovní dny před dnem losování.
Způsob losování v případě více shodných (nejnižších) cenových nabídek: před zahájením losování o výběru
nejvhodnější nabídky budou za účasti dotčených dodavatelů vloženy do neprůhledných obálek bílé papíry ve
formátu A4. Počet bílých papírů vkládaných do neprůhledných obálek bude odvislý od počtu shodných
nabídkových cen jednotlivých dodavatelů. Na každém bílém papíře budou vytištěna čísla postupně od 1, 2, …,
a to podle počtu shodných nabídkových cen takových dodavatelů. Všechny obálky budou vloženy do
neprůhledné krabice. Každý zástupce dodavatele si poté vybere z uvedené krabice jednu obálku. Pořadí
nabídek bude stanoveno podle čísel, která si každý zástupce dodavatele vylosuje. Jako nejvhodnější bude
vybrána nabídka dodavatele, který bude disponovat obálkou se zapsaným číslem 1.
6.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Prokázání splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je předpokladem
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto řízení.
Rozsah požadavků na kvalifikaci dodavatele
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona
b) prokáže profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona
c) prokáže technickou kvalifikaci ve smyslu §79 zákona
d) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Základní informace ke kvalifikaci
1. Kvalifikací se rozumí způsobilost a schopnost dodavatel plnit veřejnou zakázku. V rámci předmětného
zadávacího řízení se splněním kvalifikace rozumí splnění kvalifikace vymezené v této části zadávacích
podmínek způsobem stanoveným zadavatelem nebo zákonem.
2. Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je takový
účastník povinen tuto změnu zadavateli oznámit ve lhůtě stanovené zákonem.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od účastníků předmětného zadávacího řízení předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.
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ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST a způsob jejího prokázání
1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své nabídce v souladu s § 74 zákona prokázali
splnění základní způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona.
2. Dodavatel prokáže řádně svou základní způsobilost, pokud ve své nabídce předloží:
- výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou právnickou osobou a každou fyzickou osobu, pro
kterou je podle zákona a zadávacích podmínek vyžadován (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona);
- potvrzení příslušné finančního úřadu a čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební
dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto požadavku (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);
- čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto požadavku (§ 74
odst. 1 písm. c) zákona);
- potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona);
- čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k naplnění tohoto požadavku v případě, že dodavatel
není v obchodním rejstříku zapsán (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).
3. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Dodavatel může základní
způsobilost prokázat Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským
osvědčením (doklady evidovanými v databázi systému e-Certis dostupná na stránce
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) nebo certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů, anebo může v elektronické nabídce plně nahradit předložení dokladů čestným
prohlášením.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST a způsob prokázání
1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své nabídce v souladu s § 77 zákona prokázali splnění
profesní způsobilosti.
2. Dodavatel prokáže řádně svou profesní způsobilost, pokud ve své nabídce předloží:
- výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis takové
evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona);
- výpis z živnostenského rejstříku podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně živnostenský list v oboru
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Zadavatel uzná za dostatečné prokázání splnění profesní
způsobilosti v případě, že dodavatel doloží oprávnění k podnikání v oboru (či oborech), které bude
zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat, jedná se zejména o živnostenské listy vydané
za předchozí platné právní úpravy (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona);
- osvědčení o autorizaci dle § 5 odst. 3 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, případně potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob podle § 23 odst. 6
písm. e) shora citovaného zákona pro obor pozemní stavby nebo dopravní stavby (§ 77 odst. 2 písm. c)
zákona)
3. Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadavku na
profesní způsobilost nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Splnění požadavku
profesní způsobilosti může dodavatel prokázat Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo
jednotným evropským osvědčením (doklady evidovanými v databázi systému e-Certis dostupná na
stránce http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do ) nebo certifikátem vydaným v rámci schváleného
systému certifikovaných dodavatelů, anebo může v nabídce plně nahradit předložení dokladů čestným
prohlášením.
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY a způsob jejich prokázání
Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své nabídce v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokázali splnění
kritéria technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 3 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z
těchto prací.
Účastník /Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace uvedeného v předchozím odstavci, pokud ve své
nabídce předloží vyplněné Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci, ve kterém budou uvedeny minimálně tři (3) zakázky
obdobného charakteru (zakázky týkající se dodávky a výměny stožárů a svítidel veřejného osvětlení, provedených
dodavatelem za poslední 3 roky.
Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Rovnocenným dokladem k
prokázání výše uvedeného kritéria je zejména smlouva s objednatelem a průkazný doklad o řádném uskutečnění
plnění dodavatele (například předávací protokol). Uskutečněné stavební práce se považují za splněné, pokud byly v
průběhu uvedené doby dokončeny.
Zadavatel v souladu s § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace lze
použít i takové zakázky/dodávky/práce, které dodavatel poskytl jiným objednatelům společně s jinými dodavateli, pouze
však v rozsahu, v jakém se na plnění dodavatel podílel, nebo jako poddodavatel jiného dodavatele.Uskutečněné
zakázky/dodávky/práce se považují i v tom případě za splněné, pokud byly v průběhu uvedené doby dokončeny.
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Ostatní požadavky a pokyny zadavatele na prokázání kvalifikace
1. Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích (např. v naskenované
podobě) nebo čestným prohlášením způsobem stanoveným zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách. Zadavatel
může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení
originálu dokladu nebo ověřené kopie dokladu v elektronické podobě.
Vzor Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému
veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, 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.
V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Dodavatel také může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu
§ 87 zákona. V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům (prostý) překlad do českého jazyka.
Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce. Doklady o vzdělání (např. vysokoškolské diplomy) lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
2. Doklady předkládané vybraným dodavatelem
Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v nabídce předloženy, a to v elektronické podobě.
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení, které bude elektronicky
podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém případě postačí předložení pouze tohoto
elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o původní listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím
autorizované konverze převeden do elektronické podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani pokud by byl
například následně elektronicky podepsán dodavatelem).
3. Prokázání 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 a zákonem. Potvrzení pro zahraniční dodavatele o neexistenci
nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k nedoplatkům na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti – Pražská správa sociálního zabezpečení.
4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1
zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu a zadávací
dokumentace nestanoví jinak, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.
Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného koncernu jako účastník.
Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou podle § 77 odst. 1 zákona,
c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a
d) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí konkrétního 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. Dále viz §
83 odst. 2 zákona.
5. Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní a profesní způsobilost každý z těchto dodavatelů
samostatně v plném rozsahu.
Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:
a) Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený pro komunikaci se zadavatelem v
rámci předmětného zadávacího řízení;
b) Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např. smlouva), z něhož bude zřejmý závazek
všech dodavatelů nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
6. Důsledky nesplnění kvalifikace
Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zákonem a zadávací dokumentací, může být
zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, tento musí být ve smyslu
§ 48 odst. 8 zákona z těchto důvodů ze zadávacího řízení vyloučen.

7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

7.1. Návrh smlouvy
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách a v souladu se zákonem č.89/2012 Sb.občan.zákoník. Obchodní podmínky stanovené
pro zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek
doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě
další údaje – hodnotící kritéria) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.
Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém
případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu
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této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti
na zakázce.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako
Zhotovitel.
V případě rozporu jsou obchodní podmínky uvedené v návrhu Smlouvy o dílo nadřazeny obchodním
podmínkám uvedeným v projektové dokumentaci či zadávací dokumentaci.
K návrhu smlouvy uchazeč zpracuje a v rámci nabídky doloží:
Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Uchazeči jsou při stanovení nabídkové ceny povinni nabídnout zadavateli dodávané zboží, které splňuje,
nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky na předmět výběrového řízení, které jsou
vymezeny v zadávacích podmínkách. Technické požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky
odpovídají závazků zadavatele vůči případnému poskytovateli dotace (monitorovací indikátory). Nedodržení
těchto minimálních technických požadavků bude mít za následek, že nabídka uchazeče bude pro
zadavatele nepřijatelná z důvodu případných závazků zadavatele vůči případnému poskytovateli dotace
(monitorovací indikátory) a bude vyřazena z hodnocení z důvodů nesplnění požadavku na předmět zakázky.
V případě, že zájemce o účast nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem vyloučen ze
zadávacího řízení.
Před podpisem smlouvy vítězný uchazeč doloží:
Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě (pozn.: uchazeč musí předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu, přičemž pojistná
částka předmětného pojištění musí činit alespoň 1.000.000,- Kč).
Pojistnou smlouvu, kterou zadavatel požaduje jako přílohu Smlouvy o dílo, není nutné předkládat již
v rámci nabídky do zadávacího řízení. Tato předmětná smlouva může být předložena až u podpisu
samotné smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti vítězného uchazeče před podpisem smlouvy.

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny
Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech
souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato
cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
Zhotovitel předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění – vyplněný výkaz výměr
(Příloha č. 2) a vyplněný list rekapitulace nabídkové ceny.
Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky
při zpracování nabídkové ceny.
Každá položka soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vyplněna. Chybějící,
nenaceněná či nulová položka (bez vysvětlení) může být považována za nesplnění předmětu zakázky a může
vést k vyloučení uchazeče.
Nabídková cena bude uvedena v Kč
Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá
uchazeč. Prokáže-li se v budoucnu, že uchazeč stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy,
nese veškeré takto vzniklé náklady uchazeč a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna.

8.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI NABÍDKY

Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž dokumentace vyžadována zákonem o veřejných zakázkách v
ustanovení a to:
- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
(zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě, že uchazeč nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem vyloučen z
výběrového řízení. V případě podání nabídky uchazeče ve formě sdružení, musí výše uvedené požadavky
splnit a předložit všichni členové sdružení.
Podmínky pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
1. Dodavatel, který bude zadavatelem (hodnotící komisí) označený jako vybraný dodavatel, doloží na výzvu
zadavatele doklady o splnění kvalifikace ve smyslu těchto zadávacích podmínek.
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9.

POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
(doporučení zadavatele)

9.1. Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v originále (označeném „ORIGINÁL“) v souladu se zadávacími
podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.
Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku.
Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, a identifikačními údaji
uchazeče.
V případě rozporů mezi originálem a případnou kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text
originálního vyhotovení příslušného svazku.
Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich
neoprávněného nahrazení.

9.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce
Uchazeč sestaví svazek nabídky v níže vymezeném pořadí.
„Nabídka“
a) Úvodní strana – údaje o společnosti a název zakázky
b) Obsah nabídky
c) Krycí list nabídky (uchazeč závazně použije přílohu č. 1.) opatřený razítkem a podpisem oprávněné
osoby (osob) dodavatele
d) Položkový rozpočet (Příloha č.2: č.2-1/materiál, č.2-2/práce, č.2-3/ostatní) v tištěné podobě opatřený
razítkem společnosti a podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost
e) návrh smlouvy o dílo (Příloha č.6) podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v
souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem
dodavatele a opatřen otiskem razítka
f) čestné prohlášení - doklady prokazující splnění kvalifikace - vyplněné, podepsané a orazítkované
- prokázání základní způsobilosti ve smyslu § 74 zákona (Příloha č. 3)
- prokázání profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona (Příloha č. 4)
- prokázání technické kvalifikace ve smyslu §79 zákona (Příloha č. 4)
- čestné prohlášení Dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veř.zakázku Příloha č. 4)
h) Referenční seznam zakázek ke splnění technických kvalifikačních předpokladů
ch) Seznam poddodavatelů
i) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc….)
g) „nabídka“ v elektronické podobě na CD nebo DVD obsahující návrh smlouvy v elektronické podobě (ve
formátu *.doc a pdf), včetně oceněného rozpočtu (ve formátu *.xls a *.pdf )
Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

10.

LHŮTA PRO PODANÍ NABÍDEK
ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek včetně všech náležitostí je do středy 14.4.2021 do 17:00 hodin.
Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu
zadavatele: Obec Přílepy, Přílepy čp.46, 270 01 a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání
nabídek, tj. do 14.4.2021 do 17:00 hodin.
Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované
dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně
označena nápisem:
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Obnova veřejného osvětlení v obci Přílepy-východní část obce, 2.Etapa - stožáry a venkovní vedení“ „
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené
nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře
čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

11.

MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 14.4.2021 v 18:00 hodin v sídle zadavatele –
Obec Přílepy, Přílepy 46, 270 01 pošta Kněževes u Rakovníka.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek. Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou.
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Komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude
kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a je podepsaná oprávněnou osobou. Pokud
nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel bezodkladně vyloučí
uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení.

12.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 15 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni uchazeči jsou
do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

13. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou
uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty
pro podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.

14. Další podmínky zadávacího řízení a upřesňující požadavky zadavatele
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit z důvodů vyjmenovaných v § 127 zákona, zejména z
důvodů ekonomických. V případě, že zadavatel zadávací řízení zruší, oznámení o zrušení zjednodušeného
podlimitního řízení bude uveřejněno na stránkách zadavetele www.prilepy.eu ve lhůtách stanovených
zákonem.
Zadavatel si vyhrazuje dále právo oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele na svém profilu. V takovém případě se oznámení považuje za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Dodavatelé jsou povinni ve své elektronické nabídce předložit všechny doklady a listiny vyjmenované v těchto
zadávacích podmínkách.
Dodavatel bere na vědomí, že je zadavatel oprávněn uveřejnit tuto smlouvu způsobem a za podmínek
stanovených obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel se zavazuje poskytnout zadavateli pro potřeby
uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv elektronický obraz textového obsahu smlouvy v
otevřeném a strojově čitelném formátu.

15. Informace o zpracování osobních údajů
1. Zadavatel v pozici správce osobních údajů ve smyslu č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochraně fyzických osob informuje v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dodavatele účastnící se předmětného zadávacího řízení o
zpracování osobních údajů za účelem realizace předmětného zadávacího řízení.
2. Zadavatel může v rámci předmětného zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich
poddodavatelů, členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a poddodavatelů a osob,
prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazováno splnění požadované kvalifikace, osob sestavujících
nabídku a skutečných majitelů dodavatele.
3. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětného
zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy vztahujícími se k uvedenému řízení a
zákonu o zadávání veřejných zakázek.
4. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování pověřené osobě jako zpracovateli osobních údajů, a to za
účelem výkonu zadavatelských činností podle § 43 zákona.

V Přílepích dne 23.3.2021

________________________
Lenka Daenemarková
starostka obce Přílepy
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