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preambule
V oznámení uţšího řízení /= Oznámení o zakázce, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách –
uveřejňovacím subsystému zde: http://www.isvzus.cz/usisvz/ (dále jen „ISVZ“)/ oznámil zadavatel
neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení uţšího
řízení je výzvou k podání ţádosti o účast v uţším řízení a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci podávají
písemnou ţádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě.
Tato kvalifikační dokumentace obsahuje souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování
ţádosti o účast v uţším řízení, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace (dále také „ţádost o
účast“).
1.

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

název zadavatele:
sídlo:
právní forma:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
druh zadavatele:

Obec Luštěnice
Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
obec
00273481
Václav Jakubec, starosta
Veřejný zadavatel

Zadavatel se v souladu s ust. § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“), při výkonu práv a povinností podle ustanovení Zákona, souvisejících s tímto zadávacím
řízením, nechal zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje poţadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 Zákona a
neúčastní se tohoto zadávacího řízení. Osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení zadavatel neudělil
zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Pověřená osoba je
zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním tohoto zadávacího řízení s výjimkou rozhodování.
Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení (= pověřená osoba):
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
kontaktní a
korespondenční
adresa:
kontaktní osoba:
tel.:
email:

DEVELOPER CZ s.r.o.
Liberec 1, Fibichova 1339/14
společnost s ručením omezeným
63149541
Ing. Petr Jirkův, jednatel
DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14
460 01 Liberec 1
Ing. Petr Jirkův
+420 485 102 900, +420 603 448 977
developer.cz@wo.cz

2.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky:

STAVEBNÍ PRÁCE
hlavní předmět – kód
další předměty –
popis:
CPV:
kód CPV:
Stavební práce
45000000-7
Stavební úpravy školních budov
45214200-2
Výstavba základních škol
45214210-5
Předpokládaná hodnota bez rezervy v CZK bez DPH:
32 166 667,Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. § 16 Zákona.
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2.2.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či sluţby související s těmito stavebními
pracemi, spojené s realizací stavby „Rekonstrukce , přístavba a dostavba budov ZŠ".
Předmětem projektu je přístavba budovy centrálních šaten a stravovacího zařízení, rozšíření celkové
kapacity základní školy a propojení jejích budov do jednoho funkčního a provozního celku.
Jako optimální, a prakticky jediný moţný, byl pro přístavbu zvolen pozemek mezi dvěma stávajícími
objekty, historickou budovou obecní školy a pavilonem 1. stupně. Budova o dvou nadzemních podlaţích
bude realizována na pozemku v areálu základní školy v obci a katastrálním území Luštěnice, v zastavěném
území v intravilánu obce
Pozemek je plně zasíťován, napojen na veřejné komunikace. Stávající přípojky budou zachovány, popř.
rekonstruovány a vedeny v původní trase se stejným bodem napojení. K dispozici jsou přípojky veřejného
vodovodu (VaK MB), jednotné kanalizace (VaK MB), STL plynovodu (RWE Distribuce), elektro-silnoproudu
(ČEZ Distribuce) a státního telefonu (Telefonica O2). Součástí stavebního záměru nejsou ţádné nové
přípojky inţenýrských sítí.
Stavba je členěna na čtyři stavební objekty:
SO-01
historická budova základní školy
Navrţeny jsou stavební úpravy stávající budovy související s napojením přístavby. Ve středním
schodišťovém traktu v 1.NP budou zrušena obě sociální zařízení a nahrazena spojovací chodbou, resp.
kanceláří vedoucí jídelny. Ve 2.NP budou zrušena sociální zařízení na severní straně a nahrazena spojovací
chodbou.
Stavební úprava související s napojením přístavby SO-02 spočívá ve vybourání průchodů v obvodových a
vnitřních nosných stěnách a jejich podchycení v místě napojení na přístavbu. Dále budou vybourány
některé okenní a dveřní otvory, stávající podlahy a vnitřní dělící konstrukce.
Konstrukční systém historické budovy nedozná úpravami jakýchkoli změn majících negativní vliv na jeho
stabilitu a únosnost.
SO-02
přístavba
Přístavba se školní jídelnou, centrálními šatnami a učebnami bude na východě navazovat na střední
schodišťový trakt historické budovy ZŠ, na západě na stávající pavilon 1. stupně. S oběma budovami bude
dispozičně i provozně propojena.
Hlavní hmota přístavby ve tvaru písmene „L“ o vnějších půdorysných rozměrech 34,2 x 23,2 m bude na
jiţní straně doplněna přízemními hmotami centrálních šaten o vnějších půdorysných rozměrech 27,7 x 5,9
m a vstupu o vnějších půdorysných rozměrech 2,5 x 18,4 m, na severní straně přízemní hmotou kuchyně o
vnějších půdorysných rozměrech 13,45 x 11,6 m. Hlavní hmota přístavby bude zastřešená plochou
střechou ve výšce 9,75 m. Hmoty centrálních šaten a kuchyně budou zastřešeny plochou střechou ve
výšce 6,25 m. Hmota vstupu bude zastřešena plochou střechou ve výšce 3,55 m.
SO-03
budova 1. stupně základní školy
Navrţeny jsou stavební úpravy stávající přízemní budovy související s napojením přístavby SO-02.
Přemístěna bude sborovna, která bude ve své původní poloze nahrazena spojovací chodbou.
Stavební úprava související s napojením přístavby SO-02 spočívá ve vybourání průchodů v obvodových
stěnách a jejich podchycení v místě napojení na přístavbu. Dále budou vybourány některé okenní a dveřní
otvory, stávající podlahy a vnitřní dělící konstrukce
Konstrukční systém pavilonu 1. stupně nedozná úpravami jakýchkoli změn majících negativní vliv na jeho
stabilitu a únosnost.
SO-04
zpevněné plochy
Navrţeny jsou úpravy a opravy stávajících zpevněných ploch na pozemku školy, úprava bez změny vyuţití
pozemku
Stávající zpevněné plochy ze skládané zámkové betonové dlaţby budou opraveny na plochách vyuţitelných
po dokončení realizace stavebního záměru. Na ostatních plochách budou současné skladby odstraněny a
nahrazeny novými dle této PD.
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Navrţeny jsou plochy pojízdné se zámkovou dlaţbou tl. 80 mm (skladba ZP-01), plochy pochozí se
zámkovou dlaţbou tl. 60 mm (skladba ZP-02), plochy pochozí s betonovou velkoformátovou dlaţbou
tl. 40 mm (skladba ZP-03) a okapní chodníky vysypávané kačírkem F16-32 (ZP-04).
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace stavby (ve stupni
dokumentace pro stavební povolení) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které
jsou přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Zadavatel tímto uchazeče upozorňuje, že rekonstrukce i nová výstavba bude probíhat za plného provozu
základní školy.
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále:
zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve třech vyhotoveních
v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R (dokumentaci
skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do uţívání), a
provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a jeho předání
objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG
nebo PDF na DVD-R.
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, zkušební provoz hotového díla ani
provozování hotového díla.
2.2.2. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín předání staveniště: do 31.05.2012

Předpokládaný termín zahájení plnění:
01.06.2012

Dokončení plnění, tj. termín předání a převzetí hotového díla: do 31.07.2013
2.2.3. Místo plnění této veřejné zakázky
Místem plnění jsou Luštěnice, Boleslavská 160, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský, Česká republika.
Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová dokumentace stavby, která bude
součástí zadávací dokumentace.
2.3.

Způsob financování veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka se vztahuje k programu financovanému z prostředků Středočeského kraje, Fondu
rozvoje obcí a měst. Financování nad rámec dotace - majoritní část - zajišťuje zadavatel z vlastních zdrojů
komerčním úvěrem.
3.

Prokazování splnění kvalifikace

3.1.

Obecně k prokázání splnění kvalifikace

Poţadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil zadavatel v oznámení uţšího řízení. Podrobná specifikace
těchto poţadavků je uvedena v této kvalifikační dokumentaci. Kvalifikační dokumentaci veřejný zadavatel
zpřístupnil na své internetové adrese, uvedené v oznámení uţšího řízení /Oznámení o zakázce, bod VI.3)/:
http://www.lustenice.cz
Prokázání splnění kvalifikace podle poţadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s ustanoveními
Zákona je předpokladem vyzvání zájemce k podání nabídky v uţším řízení.
3.2.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáţe splnění

a)
b)
c)

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 Zákona (viz dále čl. 2. této kvalifikační dokumentace),
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona (viz dále čl. 3. této kvalifikační dokumentace),
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 Zákona (viz dále čl. 4. této kvalifikační
dokumentace) a
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d)

technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 Zákona (viz dále čl. 5. této kvalifikační dokumentace).

3.3.

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované veřejným zadavatelem podle §
50 odst. 1 písm. b) aţ d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předloţit:
a)
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) Zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem a
b)
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) aţ d) Zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen předloţit
samostatnou smlouvu dodavatele se subdodavatelem; shora uvedený závazek nesmí být obsaţen ve
smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) Zákona.
Zadavatel připouští moţnost prokázání splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu dle odst.
6.3. písm. c) této kvalifikační dokumentace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele podle § 51 odst.
4 Zákona jen a pouze za předpokladu, ţe z pojistné smlouvy subdodavatele bude výslovně vyplývat, ţe taková
pojistná smlouva pokrývá kromě škody způsobené subdodavatelem i škodu způsobenou samotným dodavatelem,
resp. jakýmkoli kaţdým dodavatelem v případě, má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli
společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, a to aţ do výše zadavatelem poţadované minimální
úrovně splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. V kaţdém jiném případě nelze splnění předmětného
kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele prokázat.
3.4.

Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je kaţdý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) aţ d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, ţe má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 Zákona společně několika dodavateli,
jsou veřejnému zadavateli povinni předloţit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V této
smlouvě dodavatelé musí téţ stanovit společnou doručovací adresu a zplnomocnit osobu či osoby k jednání za
dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, a v této smlouvě dále uvést telefonické, faxové a e-mailové spojení
takové osoby či osob.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou
nabídku, musí pojistná smlouva prokazující splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu dle
odst. 6.3. písm. a) této kvalifikační dokumentace prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou jakýmkoli
kaţdým dodavatelem, který podává společnou nabídku (v rámci sdruţení), aţ do výše poţadované minimální
úrovně splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Moţnost sčítání výše pojistných částek (pojistného plnění)
na základě pojistných smluv jednotlivých dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku (jednotlivých členů
sdruţení), zadavatel nepřipouští. V případě společné nabídky tedy dodavatelé prokáţou splnění kvalifikačního
předpokladu dle odst. 6.3. písm. a) této kvalifikační dokumentace, pokud pojistná smlouva min. jednoho
z dodavatelů pokrývá kromě škody způsobené tímto dodavatelem i škodu způsobenou ostatními dodavateli, kteří
podávají společnou nabídku (v rámci sdruţení), a to aţ do výše poţadované minimální úrovně splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu, nebo předloţí-li kaţdý z dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, pojistnou
smlouvu, která pokrývá škodu způsobené tímto dodavatelem aţ do výše poţadované minimální úrovně splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu.
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3.5.

Prokázání splnění kvalifikace zahraničním dodavatelem

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 poţadovaném
ustanoveními Zákona a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíţ splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, 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 neţ českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do
českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
3.6.

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloţí-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „seznam“) ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (viz odst. 1.9. této kvalifikační dokumentace), nahrazuje tento výpis
prokázání splnění
a)
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) aţ k) Zákona a
b)
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující
splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky veřejného zadavatele na
prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
není výpis ze seznamu starší neţ 3 měsíce.
3.7.

Prokazování kvalifikace certifikátem

Předloţí-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náleţitosti stanovené v § 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (viz odst. 1.9. této
kvalifikační dokumentace), a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace
dodavatelem. Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle §53 odst.1 písm. l) a m) Zákona.
3.8.

Pouţití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů

Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 odst. 2 Zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě,
který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva
uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Zadavatel můţe přijmout výpis ze zahraničního
seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo
či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční
certifikát vydán.
Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, ţe zahraniční dodavatel prokázal
splnění
a)
základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 Zákona,
b)
profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 54 písm. a) aţ d) Zákona,
c)
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) a c) Zákona, nebo
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d)

technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 56 odst. 1 Zákona, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) aţ i) Zákona, jde-li o sluţby, a § 56
odst. 3 písm. a) aţ c) a písm. e) a f) Zákona, jde-li o stavební práce,
nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v následujícím odstavci
splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni
lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
3.9.

Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

V uţším řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání ţádosti o účast: Doklady a
informace prokazující splnění kvalifikace musí být součástí ţádosti o účast.
3.10. Pravost a stáří dokladů
Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v neověřené fotokopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Posledním dnem,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, je poslední den lhůty pro přijetí ţádostí o účast /viz Oznámení
o zakázce, bod IV.3.4)/.
Zadavatel poţaduje, aby uchazeč, se kterým by měla být uzavřena smlouva podle § 82 Zákona, předloţil před
uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nepředloţí-li tento uchazeč poţadované doklady, neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy a zadavatel
bude v takovém případě postupovat v souladu s ust. § 82 odst. 3 Zákona.
3.11. Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by
jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 Zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto
skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předloţit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu.
Povinnost podle shora uvedeného odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s
rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 Zákona moţné uzavřít smlouvu, a to aţ do doby uzavření
smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímţ veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předloţit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
4.

Základní kvalifikační předpoklady

4.1.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba , tak její statutární orgán nebo kaţdý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
4.2.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 Zákona u této veřejné zakázky je
dodavatel povinen prokázat doklady dle § 53 odst. 3 Zákona, tj. předloţením:
a)
b)
c)
d)

5.

splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba , tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ
vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu1),
vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 2),
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) poţadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu77)
který předloţí seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech
letech pracovali u zadavatele a
který, má-li formu akciové společnosti, předloţí aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším neţ
10%

výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odstavec 1 písm. a) a b) Zákona],
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [§ 53
odstavec 1 písm. f) Zákona],
potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odstavec 1 písm. h) Zákona],
čestného prohlášení [§ 53 odstavec 1 písm. c) aţ e) a g), i) aţ m) Zákona],

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe v této veřejné zakázce dodavatel, který předloţí:

1)
2)

§ 49 obchodního zákoníku.
Například zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
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a)
b)
c)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci,
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímţ prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje:
 Dodavatel je povinen předložit doklad o autorizaci (ve stupni autorizovaný inženýr nebo autorizovaný
technik) v oboru pozemní stavby pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
(odpovědný zástupce). Autorizace musí být vydána Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě 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.
Dodavatel je současně povinen předloţit prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele s datem ne starším neţ je datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ, ve
kterém uvede, zda osoba, jejímţ prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (odpovědný
zástupce), je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu
k dodavateli. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí
být v nabídce dále předloţeno její prohlášení s datem ne starším neţ je datum uveřejnění oznámení o
zahájení zadávacího řízení v ISVZ, ve kterém tato osoba uvede, ţe pro dodavatele při plnění této veřejné
zakázky zabezpečí poţadovanou odbornou způsobilost. V takovém případě je nutné předloţit i další
informace a doklady k prokázání splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele
v rozsahu dle bodu 3.3. této kvalifikační dokumentace..

6.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

6.1.

Rozsah poţadovaných informací a dokladů

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné
zakázky zadavatel poţaduje:
a)
pojistnou smlouvu, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě;
b)
údaj o celkovém obratu, zjištěném podle zvláštních právních předpisů, a to za poslední 3 účetní období, ve
kterých proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uloţen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená
účetní období.
6.2.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáţe splnění těchto kvalifikačních předpokladů předloţením následujících dokladů a informací:
a)
pojistnou smlouvu, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě jeho podnikatelskou činností, z níţ bude patrná výše pojistné částky (= limit pojistného plnění) ze
sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě;
b)
prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele s datem ne starším neţ je
datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ, o celkovém obratu dodavatele zjištěném
podle zvláštních právních předpisů3) za poslední 3 účetní období, ve kterých proběhl u dodavatele audit, jeli zákonem uloţen, v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, a to výhradně v členění po
jednotlivých účetních obdobích.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady

3

)

§ 1 odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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(např. pojistným certifikátem vystaveným pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem), pokud je zadavatel
z objektivních důvodů neodmítne.
Jestliţe dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky
později, postačí, předloţí-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení
příslušné činnosti.
6.3.

Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a sloţitosti
předmětu plnění veřejné zakázky

Z informací a dokladů předloţených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, ţe:
a)
dodavatel má uzavřenu platnou a nejpozději k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, účinnou pojistnou smlouvu, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností, s pojistnou částkou (= limitem pojistného plnění) ve
výši min. CZK 35 mil. nebo ekvivalentu této částky v cizí měně;
b)

dodavatel dosáhl za poslední 3 účetní období, ve kterých proběhl u dodavatele audit, je-li zákonem uloţen,
v ostatních případech za poslední 3 uzavřená účetní období, celkového obratu ve výši min. CZK 150 mil.
nebo ekvivalentu této částky v cizí měně, tj. celkový obrat dodavatele úhrnně za všechna 3 poslední
auditovaná či uzavřená účetní období je vyšší neţ CZK 150 mil. nebo ekvivalent této částky v cizí měně.

7.

Technické kvalifikační předpoklady

7.1.

Rozsah poţadovaných informací a dokladů

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky
zadavatel poţaduje:
a)
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení podepsaná objednateli
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
řádně a odborně;
b)
předloţení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou
osobou;
c)
předloţení certifikátu řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí vydaného podle českých technických
norem akreditovanou osobou;
7.2.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáţe splnění těchto kvalifikačních předpokladů předloţením následujících dokladů a informací:
a)
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení podepsaná objednateli
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací;
Seznam musí být předloţen formou prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele s datem ne starším neţ je datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v ISVZ, ve
kterém musí být strukturovaně (v podobě tabulky apod.) uvedeny ke kaţdé zakázce min. následující
údaje:

název objednatele,

název zakázky/akce, v níţ byly stavební práce provedeny,

cena provedených stavebních prací (v příslušné měně vţdy bez DPH),

doba plnění zakázky (od – do),

údaj o postavení dodavatele (generální dodavatel, vyšší dodavatel, subdodavatel GD apod.),

údaj o tom, zda je přiloţeno osvědčení objednatele o řádném plnění.
Osvědčení podepsaná objednateli o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací musí
zahrnovat min. tyto údaje:

název objednatele,
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název zakázky/akce, v níţ byly stavební práce provedeny,
cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Zadavatel stanoví, ţe při posouzení kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují
shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, ţe pro
prokázání předmětného kvalifikačního předpokladu postačí, předloţí-li dodavatel min. 2 osvědčení pro
stavby charakteru obdobného s touto veřejnou zakázkou (tj. pro rekonstrukci, přístavbu a dostavbu školy
za jejího provozu),
b)

certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou;
Zadavatel uzná i rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněţ jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

c)

certifikát řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí vydaný podle českých technických norem
akreditovanou osobou.
Zadavatel uzná i rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněţ jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů
způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je
zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
7.3.

Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a sloţitosti
předmětu plnění veřejné zakázky

Z informací a dokladů předloţených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, ţe:
a)
dodavatel v posledních pěti letech realizoval min. 2 stavby charakteru obdobného s touto veřejnou
zakázkou, a to:

min. 1 rekonstrukci školy za jejího provozu ve finančním objemu minimálně 25 mil.
CZK bez DPH či ekvivalentu této částky v cizí měně,

min. 1 rekonstrukci školy s její přístavbou nebo dostavbou za jejího provozu ve
finančním objemu minimálně 30 mil. CZK bez DPH či ekvivalentu této částky v cizí měně;
b)
dodavatel má certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, který zaručuje, ţe
systém řízení jakosti dodavatele je zaveden, dokumentován a pouţíván v souladu s poţadavky normy ISO
9001 , nebo má rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie nebo má zavedena a
uplatňuje taková opatření k zajištění řízení jakosti, která jsou nade vší pochybnost rovnocenná opatřením
nutným pro vydání shora uvedeného certifikátu systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 nebo
rovnocenným dokladům vydaným v členském státě Evropské unie;
c)
dodavatel má certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, který zaručuje, ţe
systém řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí dodavatele je zaveden, dokumentován a pouţíván
v souladu s poţadavky normy ISO 14001, nebo je drţitelem rovnocenných dokladů vydaných v členském
státě Evropské unie nebo uplatňuje taková opatření k zajištění řízení z hlediska ochrany ţivotního
prostředí, která jsou nade vší pochybnost rovnocenná poţadavkům normy ISO 14001.
8.
8.1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Ţádost o dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli poţadovat písemně dodatečné informace k poţadavkům na kvalifikaci,
resp. k zadávacím podmínkám. Písemná ţádost musí být doručena osobě zastupující zadavatele
v zadávacím řízení /viz článek 1. této kvalifikační dokumentace/, a to nejlépe elektronicky na:
developer.cz@wo.cz (zaslání ţádosti elektronicky však není podmínkou) před uplynutím lhůty pro
doručení ţádostí o účast.
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8.2

Poskytování dodatečných informací

Bude-li ţádost o dodatečné informace doručena ve shora stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, zadavatel
(osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení) uveřejní dodatečné informace k poţadavkům na kvalifikaci,
resp. k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
doručení ţádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění ţádosti, zadavatel vţdy uveřejní
způsobem, jakým poskytl přístup ke kvalifikační dokumentaci, který umoţňuje dálkový přístup, tj. uveřejní je na:
http://www.lustenice.cz.
Zadavatel můţe poskytnout dodavatelům dodatečné informace i bez předchozí ţádosti.
9.

Podmínky a poţadavky na zpracování ţádosti o účast

9.1.

Způsob a forma zpracování ţádosti o účast

Ţádost o účast v uţším řízení a informace a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být předloţeny v českém
jazyce, není-li v kvalifikační dokumentaci výslovně stanoveno jinak. Vlastní ţádost, ve které dodavatel ţádá o
účast v uţším řízení, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Ţádost o účast v uţším řízení a informace a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být svázány do jednoho
svazku. Svazek musí být na titulní straně označen textem „Ţádost o účast v uţším řízení a informace a doklady
k prokázání splnění kvalifikace“, názvem veřejné zakázky a obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání
dodavatele.
Veškeré dokumenty či prohlášení, u nichţ je vyţadován podpis dodavatele, musejí být podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu kteréhokoliv dokladu či prohlášení osobou
oprávněnou jednat za dodavatele (tj. osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem
dodavatele), musí dodavatel ve svazku předloţit plnou moc pro takovou osobu v originále či v úředně ověřené
kopii nebo jiný platný pověřovací dokument.
Veškeré části svazku musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Ţádná část svazku nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy
svazku byly očíslovány průběţnou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Zadavatel doporučuje, aby
svazek, včetně veškerých případných příloh, byl dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými
listy.
9.2.

Poţadavky na jednotné uspořádání ţádosti o účast

Zadavatel poţaduje níţe uvedené řazení ţádosti o účast v uţším řízení a informací a dokladů k prokázání splnění
kvalifikace:
A)
Titulní strana svazku
B)
Identifikační údaje o dodavateli v rozsahu:

obchodní firma/ název dodavatele,

sídlo/ místo podnikání, případně místo trvalého pobytu,

právní forma,

IČ,

jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat jménem nebo za dodavatele,

telefon, fax, e-mail osob/y oprávněných/é jednat jménem nebo za dodavatele,

uţivatelské jméno (ID) datové schránky
C)
Podepsaná ţádost o účast v uţším řízení
D)
Smlouva dle § 51 odst. 4 nebo odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. (předkládá se pouze v případě,

prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu subdodavatelem nebo v případě, ţe
má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem hodlají
podat společnou nabídku)
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E)

Informace a doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (v rozsahu dle této

F)

Informace a doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (v rozsahu dle této

G)
H)

kvalifikační dokumentace)
kvalifikační dokumentace)

Informace a doklady k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (v rozsahu

dle této kvalifikační dokumentace)

Informace a doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (v rozsahu dle této

kvalifikační dokumentace)

Zadavatel doporučuje, aby výše specifikované jednotlivé oddíly svazku byly zřetelně odděleny předělovými,
nejlépe barevnými listy, které budou rovněţ očíslovány.
10.

Lhůta pro podání ţádosti o účast

Ţádost o účast, včetně informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „ŢÁDOST O ÚČAST - NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být
dále uvedena adresa dodavatele.
Ţádost o účast musí být podána na adrese určené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího
řízení /Oznámení o zakázce, příloha A, bod III)/, a to do konce lhůty pro přijetí ţádosti o účast
/viz Oznámení o zakázce, bod IV.3.4)/ v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do
14:00 hodin. Osobou přijímající ţádost o účast je oprávněný pracovník v podatelně zadavatele.
Podané ţádosti o účast budou evidovány s uvedením pořadového čísla, data a času jejich přijetí. Otevírání
obálek se ţádostmi o účast je neveřejné.
11.

Posouzení kvalifikace

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska poţadavků stanovených v souladu
s ustanoveními Zákona (dále jen „posouzení kvalifikace“). Pro účely posouzení kvalifikace můţe zadavatel
ustanovit zvláštní komisi. Ustanovení § 75 odst.6 ZVZ se na členy zvláštní komise pouţije obdobně.
Zadavatel můţe poţadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předloţené informace či doklady nebo předloţil
další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v
přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.
O posouzení kvalifikace sepíše komise protokol, ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichţ
kvalifikace byla posuzována, seznam dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace, a seznam dodavatelů, kteří
splnění kvalifikace neprokázali, spolu s uvedením důvodu. Protokol podepisují všichni přítomní členové komise.
Zastává-li člen komise odlišný názor od názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný názor
s odůvodněním.
Zadavatel je povinen bezodkladně po posouzení kvalifikace umoţnit všem dodavatelům, jejichţ kvalifikace byla
posuzována, nahlédnout do protokolu o posouzení kvalifikace a umoţnit pořídit si z něj výpis nebo jeho opis.
12.

Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 Zákona,
musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli
své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
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13.

Další postup zadavatele v uţším řízení- výběr zájemců při omezení jejich počtu

Zadavatel omezil počet zájemců pro účast v uţším řízení, proto provede výběr ze zájemců, kteří řádně prokázali
splnění poţadované kvalifikace, a to podle objektivního kritéria uvedeného v oznámení o zahájení zadávacího
řízení /Oznámení o zakázce, bod IV.1.2)/.
Objektivním kritériem pro omezení počtu zájemců bude náhodný výběr provedený losem. Losování provede
zadavatel v souladu se zásadami uvedenými v § 6 Zákona a za účasti notáře, který osvědčí průběh losování.
Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se výběr losem týká. O termínu a místu losování je zadavatel
písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním. Zadavatel umoţní zájemcům zkontrolovat před zahájením
losování zařízení a prostředky slouţící k losování. Číslo přiřazené zájemci pro losování bude odpovídat
pořadovému číslu jeho ţádosti o účast v uţším řízení dle evidence doručených ţádostí o účast.
Počet zájemců vybraných při losování musí odpovídat počtu, který zadavatel uvedl v oznámení o zahájení
zadávacího řízení /Oznámení o zakázce, bod IV.1.2)/. O postupu při omezení počtu zájemců zadavatel pořídí
protokol, ze kterého bude patrný způsob a výsledek omezení počtu zájemců. Zájemci jsou oprávněni do tohoto
protokolu nahlíţet a pořídit si z protokolu výpis nebo jeho opis.
Bezodkladně po provedení výběru zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení všechny zájemce, kteří nebyli
vybráni. Vyloučení zájemce včetně důvodů zadavatel zájemci bezodkladně písemně oznámí.
Dále zadavatel vyzve k podání nabídky všechny ty zájemce, kteří budou vybráni v souladu s ust. § 61 Zákona.
Těmto zájemcům bude poskytnuta zadávací dokumentace, tj. soubor dokumentů, údajů, poţadavků a
technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace bude, mimo jiné, projektová dokumentace stavby, soupis
stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr a obchodní podmínky obsaţené ve vzoru smlouvy. Vyzvaní
zájemci následně předkládají ve stanovené lhůtě nabídky.

14.

Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení na tuto veřejnou
zakázku. Podané ţádosti o účast zadavatel nevrací. Originály ţádostí o účast všech dodavatelů jsou součástí
dokumentace o veřejné zakázce, kterou je zadavatel povinen uchovávat po dobu stanovenou v § 155 Zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit jakékoliv údaje obsaţené v ţádosti o účast, a to i u třetích osob. Případné
zrušení zadávacího řízení upravuje ust. § 84 Zákona.
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