MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

č.j. MUBO/11416/2021/INV/Mra
V Bohumíně dne 12.03.2021

Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku a zadávací dokumentace
(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)
na dodavatele stavby
„ Kanalizace – ul.Úvozní, Bohumín – Skřečoň – Dolní Lutyně “
Zadavatel
Město Bohumín
zastoupené starostou Ing.Petrem Víchou
Sídlo:
Masarykova ul.158, 735 81 Bohumín
IČO:
00297569
DIČ:
CZ 00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:
27-1721638359/0800
Telefon:
596 092 111
Datová schránka: u3kbfuf
Kontaktní osoba: Ing. Ptošková Jitka, vedoucí odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 242, e-mail : ptoskova.jitka@mubo.cz
Mrázková Eva, referent odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 172, e-mail : mrazkova.eva@mubo.cz
Zadavatel:

Adresa elektronického nástroje zadavatele: https://bohumín.ezak.cz
Webové stránky zadavatele: https://www.mesto-bohumin.cz/
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím E-ZAK (dále jen
elektronický nástroj) dostupného na https://bohumín.ezak.cz
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem probíhá elektronicky.
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů
zadávacího řízení na stavební práce v rámci zjednodušeného podlimitního řízení (dle § 53)
zveřejněného podle zákona č.134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
Práva a povinnosti v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí výše uvedeným zákonem
v platném znění.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web:www.mesto-bohumin.cz

1

Druh zadání:

zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota zakázky:

23 080.000,--Kč bez DPH

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: kód dle číselníku CPV - 45000000-7 Stavební práce
Zadávací lhůta:

90 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby
„Kanalizace, ul.Úvozní – Bohumín – Skřečoň – Dolní Lutyně“ spočívající v provedení splaškové
kanalizace v lokalitě Úvozní až na katastr Dolní Lutyně (ul.Lutyňská) včetně veřejné části přípojek
ukončených parcelní šachtičkou. Pro napojení RD v odbočkách ze souběžné ulice s ul.Úvozní
bude provedena tlaková kanalizace včetně přípojek a osazena domovní čerpací stanice. Nová
gravitační kanalizace bude zaústěna do koncových šachet stávající kanalizace, provozované
SmVakem a.s. Ostrava.
Po dokončení další inženýrské sítě - přeložky a prodloužení vodovodu - zajišťované SmVakem
a.s., bude realizována jako součást zakázky i oprava povrchu celé šíře dotčených komunikací
včetně výměny konstrukčních vrstev.
Délky a dimenze:
Gravitační kanalizace
Řad „1“ +“1.1“ (ulÚvozní)

DN 250 PVC SN 12 …………..…………cca 412bm

Řad „2“ (souběžná ulice s ul.Úvozní)

DN 300 PVC SN 12 …………..…………cca 362bm

Řad „3.1“+„3.1.1“+„3.2“+ „3.1.1“ (ul.Luční)

DN 300 PVC SN 12 ……………………..cca 143bm

Kanalizační přípojky

DN150 PVC-KG……………………..........cca 44ks
domovní šachtice DN 425

Tlaková kanalizace
(odbočky ze souběžné ulice s ul.Úvozní)
Řad „A“ + „B“
Uklidňující úsek výtlaku

D 63 HDPE SDR 11 …..………………….cca 146bm
DN 250 PVC………………………….…….cca 8bm

Přípojky tlakové kanalizace

D40 HDPE…………………………………………..8ks

Domovní čerpací stanice
balené provedení s kompletním vystrojením ………………………………………………………....8ks
Účastník nacení dodávku čerpadel do této jímky takovým způsobem, aby byl schopen
doložit čerpadla od min. 3 výrobců, které budou splňovat uvedené technické parametry
v zadávací dokumentaci.
Zadavatel před zahájením prací z těchto čerpadel určí konkrétní typ a výrobce.
Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:
SO 01
Gravitační kanalizace řad „1“ + „1.1“ (ul.Úvozní )
SO 01.1
Přípojky gravitačního řadu „1“
SO 02
Gravitační kanalizace řad „2“ (souběžná ulice s ul.Úvozní)
SO 02.1
Přípojky gravitačního řadu „2“
SO 03
Gravitační kanalizace řad „3.1“ +„3.1.1“ +„3.2“ +„3.2.1“ (ul.Luční )
SO 03.1
Přípojky gravitačního řadu „3.1“ + „3.2“
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SO 04
SO 04.1
SO 09

Tlakový řad kanalizace „A“ + „B“ (odbočky ze souběžné ulice s ul.Úvozní)
Přípojky tlakové kanalizace „A“ + „B“
Oprava komunikace

Podkladem pro zpracování nabídky veřejné zakázky je projektová dokumentace pro provedení
stavby, vypracovaná firmou MK plan s.r.o., Projekční a inženýrská kancelář, Komenského 10,
Český Těšín, v 02/2021, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tato
zadávací dokumentace.
Součástí zpracované nabídky musí být mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou
dokumentací i následující práce a činnosti:
- zajištění vydání povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství včetně oznamovací
povinnosti u MěÚ Bohumín, odboru životního prostředí a služeb a Obecní úřad DolníLutyně
- dodavatel požádá před zahájením prací o vydání povolení zvláštního užívání silnice pro zvláštní
realizaci zásahu do silničního pozemku MěÚ Bohumín, odbor životního prostředí a služeb a
Obecní úřad Dolní Lutyně
- dodavatel požádá pro omezení provozu na komunikaci MěÚ Bohumín, odbor dopravy a Obecní
úřad Dolní Lutyně o stanovení přechodného dopravního značení, odsouhlaseného Policie ČR DI
Karviná. Po dobu stavebních prací zodpovídá za přechodné dopravní značení.
- zajištění dopravního značení dle zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
- zajištění vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu a zajištění označení staveniště
tabulemi
- dodavatel zajistí před zahájením prací vytyčení polohy veškerých podzemních vedení. Za jejich
případné poškození nese plnou zodpovědnost.
- křížení a souběhy se stávajícími sítěmi předá dodavatel příslušným správcům
- dodavatel požádá o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy ČEZ Distribuce a.s.
- kontrolní geodetické zaměření k ověření výškových kót a spádů kanalizace, zaměření šachtových
den
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému JTSK a B.p.v. (dle směrnice
SmVak Ostrava č.22/2002) včetně digitální formy - 6x
- zpracování geometrických plánů o rozsahu věcného břemene – služebnosti – 6x - rozměr
geometrických plánů max. formát A3
- zajištění všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu, doklady budou seřazeny ve
složkách se seznamem dokladů -4x
- dokumentace skutečného provedení stavby k přejímacímu řízení s razítkem a prohlášením
dodavatele, že dílo bylo provedeno v souladu s realizační PD – 4x
- zkoušky vodotěsnosti nové kanalizace
- tlakové zkoušky výtlaku kanalizace
- provedení zaškolení vlastníků RD – obsluha a ovládání DČS, protokolární předání veřejné části
přípojky a DČS do užívání
- protokoly o provedených zkouškách hutnění zásypu potrubí, zásypu kolem šachet každých 50m
- protokoly o provedených statických zátěžových zkouškách únosnosti pláně pod komunikací
každých 100m
- prohlídky stoky průmyslovou kamerou včetně příslušných protokolů v tištěné a digitální podobě –
3x
- zápisy, knihy, pasporty a protokoly o zkouškách vyhrazených technických zařízení
- doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních
prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších
předpisů - atesty, technické listy, doklady o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení,
certifikáty
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- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí od všech správců inženýrských
sítí, které byly stavbou dotčeny
- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí pozemků soukromých vlastníků,
které byly stavbou dotčeny
- provedení pasportizace stávajících objektů, oplocení, sjezdů podél trasy kanalizace
- před zahájením stavebních prací bude pořízena fotodokumentace pozemků dotčených při
realizaci stavby. Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění
stavby, budou uvedeny do původního stavu do doby protokolárního předání stavby vlastníkovi a
uživateli.
- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, potřebného pro zhotovení díla, včetně zajištění
médií. Náklady musí být zahrnuty v ceně díla.
- zajistit po celou dobu realizace stavby hygienické zázemí pro všechny zaměstnance dodavatele a
poddodavatelů.
- zajištění skládky, úhrady poplatků za uložení odpadů vzniklých stavební činností (vybouraných
hmot, stavební suti) včetně nákladů na dopravu
- dodavatel předloží k přejímacímu řízení doklady o předání odstraněných odpadů oprávněným
osobám pro nakládání s odpady zák.č.185/2001 Sb. a dle zák. č.314/2006 Sb. o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů
- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty
- odplavitelný materiál nebude skladován v blízkosti odvodňovacích příkopů
- dodržení příslušných technických předpisů, technologických postupů, českých technických norem
a technických poznatků známých v době realizace díla
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení, vyjádření a stanovisek
doložených v dokladové části zadávací dokumentace
- zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou
- zajištění odpovědné osoby za organizaci postupu prací pro nutnou koordinaci prováděných prací
s dalšími zhotoviteli
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla
- při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb. O
bezpečnosti práce a techn. zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle nař.vlády č. 591/2006 Sb.. Dále je povinen zabezpečit všechna organizační a
technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku
požáru.
- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku.
- dodavatel zajistí střežení staveniště na své náklady a zodpovědnost
- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a provedení bezpečnostních opatření
na ochranu lidí a majetku (chodců, vozidel v místech dotčených stavbou)
- dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor
využívaných pro stavební činnost
- zajištění ochrany stávající stromů proti poškození během provádění stavebních prací
- komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně
odstraňováno
- snížení prašnosti častým čištěním vozovek a kropením při manipulaci s odpadním materiálem
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi, dodržení
ochrany životního prostředí
- výšková úprava stávajících armatur v komunikacích do nivelety konečných povrchových úprav
- zpřístupnění ovládání vodovodních a plynovodních armatur, poklopů po dobu stavby
- demontáž a zpětná montáž oplocení po provedení kanalizační přípojky a osazení domovní
šachtice nebo domovní čerpací stanice v zahradách RD včetně zajištění náhradního oplocení po
dobu provádění stavebních prací a ochrany stromů a keřů
- úprava a napojení stávajících sjezdů na komunikaci
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Dodavatel zajistí po dobu realizace stavby přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem
vlastníků. Dále bude zajištěn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a
vozidel na odvoz komunálního odpadu.
Před zahájením prací na každé části díla dodavatel upozorní příslušné vlastníky na dobu
provádění prací, rozsah prací a omezení užívání jejich nemovitostí.
Dále dodavatel projedná s vlastníky RD přesné umístění čerpací stanice a pilířku pro
ovládání ČS včetně přístupu na pozemek.
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
2.1 Předpokládaná doba plnění
Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací

červen 2021

Dílčí termín provedení
- gravitační a tlaková kanalizace včetně přípojek, DČS

do 26 týdnů ode dne předání staveniště

Termín dokončení a předání
- konečných povrchových úprav

do 57 týdnů ode dne předání staveniště

Termín pro vyklizení zařízení staveniště

do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla

Termíny dílčí a konečný jsou v návrhu obchodních podmínek uvedeny pod sankcí.
Předpokládaný harmonogram prací
Je sestaven v návaznosti na realizaci dalších inženýrských sítí (vodovodní řad, rekonstrukce
vzdušného vedení NN), zajišťovaných SmVakem a.s. a ČEZem Distribuce a.s.
souběžná ulice s ul.Úvozní
- gravitační a tlaková kanalizace vč. přípojek a DČS
ul.Luční
- gravitační kanalizace vč. přípojek
ul.Úvozní
- gravitační kanalizace vč. přípojek
Konečná oprava komunikací

06 - 08/2021
07 - 08/2021
08 - 11/2021
03 - 06/2022

Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy
ke schválení týdenní časový
harmonogram prací a zúčastní se jednání s vlastníky dotčených nemovitostí.
Koordinace stavebních prací prováděných inženýrských sítí
Na staveništi budou současně probíhat další stavební práce a to:
- nový vodovodní řad včetně přeložek a zokruhování (SmVaK a.s.)
- rekonstrukce vzdušného vedení NN (investor ČEZ Distribuce a.s.)
Dodavatel je povinen zkoordinovat si vlastní stavení práce s ostatními dodavateli inženýrských sítí
a poskytnout potřebnou součinnost.
Dodavatel poskytne potřebnou součinnost pracovníkům Muzea Těšínska, p.o. z důvodů provedení
archeologického průzkumu. Pokud archeologický průzkum zasáhne do postupu prací bude úprava
termínu řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.
Dodavatel provede v každé ulici před zahájením prací vytyčení trasy kanalizace v součinnosti
s dodavatelem přeložek a nového vodovodního řadu z důvodů dodržení odstupových vzdáleností
inženýrských sítí.
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Užívání pozemků v zahradách pro provedení kanalizační přípojky s domovní šachticí nebo čerpací
stanice bude omezeno v nezbytně nutném rozsahu na nezbytně nutnou dobu.
Minimálně 3 dny před zahájením prací budou vlastníci seznámeni s umístěním kanalizační přípojky
s domovní šachticí nebo čerpací stanice, rozsahem záboru pozemku a harmonogramem prací.
Předpokládaná délka stavebních prací v pozemcích soukromých vlastníků pro osazení čerpací
stanice je cca 1 měsíc.
Z důvodů omezení hlučnosti s ohledem na blízkou zástavbu budou stavební práce probíhat v
pracovní dny od 7,00 -18,00hod., soboty od 7,00-15,00hod.
Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o
předání a převzetí stavby ze strany budoucího vlastníka a provozovatele SmVak Ostrava a.s.,
vlastníků nemovitostí, předání dokladů k vydání
kolaudačního souhlasu a dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích včetně předání projektové dokumentace skutečného
provedení stavby, geodetického a geometrického zaměření.
Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do dne
předpokládaného termínu zahájení, má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby
stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována a byla technologicky proveditelná.
2.2 Místo plnění - Česká republika, Bohumín, kat. území Skřečoň a Dolní lutyně.
Lokalita je vymezena ulicí Úvozní (od čp.329), souběžnou ulicí s ul.Úvozní (od parc.č.1037/4) a
ul.Luční.
2.3 Prohlídka místa budoucího plnění
Dodavatel si provede prohlídku místa budoucího plnění sám.
3. Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace
3.1 Dostupnost zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je zveřejněna na webových stránkách zadavatele v elektronickém
systému E-ZAK dostupném na adrese https://bohumín.ezak.cz
Součástí zadávací dokumentace jsou rovněž výkazy výměr obsahující soupis stavebních prací,
dodávek a služeb, které stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace. Veškeré
požadavky, vyplývající ze zadávací dokumentace včetně příloh jsou pro dodavatele závazné a
musí být zahrnuty v nabídce.
Dojde-li k nesouladu mezi výkazy výměr a projektovou dokumentací, jsou pro stanovení nabídkové
ceny rozhodující výkazy výměr.
3.2 Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit uveřejněním na webových stránkách zadavatele
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, musí žádost o vysvětlení
doručit alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být doručena prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
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4. Obchodní a platební podmínky
4.1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací
dokumentace – příloha č. 2.
4.2. Záruční podmínky
Záruka za dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od dodavatele na
základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůty pro dodávky zařízení, na něž výrobce
těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,
nejméně však v délce 24 měsíců.
4.3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě dílčích faktur - daňových dokladů dle
soupisu skutečně provedených prací do součtové výše 90 % celkové ceny zakázky včetně DPH.
Zbývajících 10 % z celkové ceny zakázky včetně DPH bude uhrazeno po předání převzetí díla a
po úplném odstranění všech případných drobných vad a nedodělků.
Splatnost faktury daňového dokladu se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
5. Jistota
5.1.
K zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení je zadavatelem
stanovena jistota ve výši 400.000,-- Kč.
Dodavatel poskytne jistotu jedním z uvedených způsobů a to:
- formou složení peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota)
- formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele
- formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele
V elektronické nabídce bude vložen originál záruční listiny v elektronické podobě poskytnutý
bankou včetně elektronických podpisů, který bude platný po celou zadávací lhůtu.
Jistota složená na účet zadavatele musí být připsána na účtu zadavatele nejpozději ve lhůtě pro
podání nabídek. V nabídce bude prokázáno sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.
Pro složení peněžní jistoty je
č.účtu : 6015-1721638359/0800, variabilní symbol: IČ dodavatele
5.2
V nabídkové ceně bude zohledněn požadavek zadavatele na poskytnutí bankovní záruky:
- ve výši 350 tis.Kč pro zajištění všech závazků vyplývajících pro dodavatele z poskytnuté záruky
za jakost a odpovědnosti za vady díla po dobu 24 měsíců Tato bezpodmínečná neodvolatelná
bankovní záruka musí být platná po dobu dvou let, která začíná běžet dnem předání a převzetí díla
a nesmí být omezena žádnými jinými podmínkami.
Tato bankovní záruka bude předložena do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
V případě, že zadavateli vznikne peněžitý nárok vůči dodavateli z důvodu nesplnění povinností
plynoucích z uzavřené smlouvy, je tento oprávněn z těchto bankovních záruk uspokojit svoje
pohledávky.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web:www.mesto-bohumin.cz

7

6. Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek
6.1. Technické podmínky
V projektové dokumentaci pro provedení stavby je popsán souhrn všech technických popisů, které
vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně
dodávky a služby, související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět
veřejné zakázky jednoznačně popsán.
Zadávací dokumentace určuje technicky srovnávací standard dodávky. Zadavatel umožní pro
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.
V případě, kdy nebylo možné v dokumentaci vymezit popis předmětu dostatečně přesně a
srozumitelně, je uvedena specifikace konkrétního výrobku, který určuje technicky srovnávací
standard dodávky. Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i
jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.
6.2. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel variantní řešení nepřipouští.
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována a uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č.2) v české měně
jako cena nejvýše přípustná a platná do doby ukončení stavby a bude rozdělena na cenu celkem
bez DPH, výši DPH a celkovou cenu včetně DPH .
U stavebních objektů SO 01 Gravitační kanalizace řad „1“ + „1.1“ , SO 01.1 Přípojky gravitačního
řadu „1“, SO 02 Gravitační kanalizace řad „2“, SO 02.1 Přípojky gravitačního řadu „2“, SO 03
Gravitační kanalizace řad „3.1“ +„3.1.1“ +„3.2“ +„3.2.1“, SO 03.1 Přípojky gravitačního řadu „3.1“ +
„3.2“, SO 04 Tlakový řad kanalizace „A“ + „B“ , SO 04.1 Přípojky tlakové kanalizace „A“ + „B“ bude
uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
Dodavatel rozčlení nabídkovou cenu a doplní do krycího listu nabídky – příloha č. 1.
Dodavatel je povinen zahrnout do ceny veškeré náklady na komplexní realizaci díla, vedlejší
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související
s plněním a zabezpečením činností definovaných v zadávací dokumentaci.
Položka označená 0, není z pohledu zadavatele vyplněnou položkou a hodnotící komise může
vyřadit nabídku z dalšího posuzování.
7.1. Výkaz výměr
Výkazy výměr (příloha č.4) jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Dojde-li k nesouladu
mezi výkazy výměr a projektovou dokumentací pro provedení stavby, jsou pro stanovení
nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
Dodavatel je povinen při oceňování:
- dodržet strukturu a členění stavby
- dodržet obsahovou náplň výkazů výměr
7.2. Doklady prokazující nabídkovou cenu
Dodavatel doloží nabídkovou cenu
a) celkovou rekapitulací - t.j. soupisem položkových rozpočtů s uvedením celkové ceny bez DPH,
výše DPH a ceny celkem s DPH a s uvedením celkové nabídkové ceny ve shodném členění pro
předmět nabídky. U objektů, kde je přenesení daňové povinnosti bude uvedena cena bez DPH.
b) položkovými rozpočty
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8. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace dodavatelů
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Prokázáním kvalifikace se rozumí:
a) základní způsobilost dle § 74 zákona
Účastníci prokazují základní způsobilost dle § 75 odst.1 zákona
b) profesní způsobilost dle § 77 zákona
- výpis z obchodního rejstříku
- doklad o oprávnění k podnikání pro provádění staveb
- osvědčení o autorizaci v oboru pro vodohospodářské stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.,
dodavatel veřejné zakázky je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku zabezpečuje
c) ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona
- předložení výkazů zisků a ztrát za poslední 3 bezprostředně předcházející účetní období
v minimální výši 50 mil. Kč ročního obratu dodavatele
d) technické kvalifikační předpoklady dle § 79 zákona
- seznam 3 referenčních stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení. Seznam bude doložen osvědčeními objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo prováděných
stavebních prací.
Vymezení minimální úrovně:
Osvědčení objednatele o řádném plnění 3 referenčních stavebních prací obdobného charakteru na
vodohospodářské stavby – kanalizace s minimálním finančním objemem 5.000 tis.Kč bez DPH za
posledních 5 let.
Doklady o kvalifikaci budou v elektronické nabídce doloženy v kopii dle § 45 zákona.
Dodavatel může nahradit doklady o kvalifikaci čestným prohlášením (příloha č.3), datovaným a
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky.
9. Požadavky na zpracování nabídky dodavatele, obsah a forma nabídky
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce.
Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude potvrzena osobou (osobami) oprávněnou za
dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku nebo popřípadě statutárním
orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky dodavatele.
Předložená nabídka bude následovně seřazena a musí obsahovat:
a) identifikační údaje účastníka
- vyplněný „Krycí list nabídky“ dle přílohy č.1 zadávací dokumentace opatřený razítkem a
podepsaný oprávněnou osobou dodavatele
b) jednostranně potvrzený návrh smlouvy o dílo (vlastní nabídka) dle platných ustanovení
občanského zákoníku a této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele a opatřen razítkem
Návrh smlouvy o dílo bude zpracován v rozsahu přílohy č. 2 této zadávací dokumentace
(obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo)
c) prokázání kvalifikace podle požadavků uvedených v čl.8 Požadavky na prokázání a splnění
kvalifikace dodavatele (možno použít přílohu č.3)
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d) doklad o složení jistoty
e) položkové rozpočty v Kč (nutno dodržet obsahovou náplň jednotlivých položek) - příloha č.5
10. Způsob hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení jednotlivých nabídek na veřejnou zakázku je ekonomická výhodnost
nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny
bez DPH.
11. Způsob a lhůta pro podání nabídek
Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
Žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný.
Soutěžní lhůta počíná běžet dnem uveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a
končí dnem pro podání nabídek.
Adresa pro podání elektronických nabídek: https://bohumín.ezak.cz
Lhůta pro elektronické podání nabídek: 12.04.2021 do 11:00hod.
Dodavatel zde vloží nabídkovou cenu a doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací.
Pro plné využité všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit registraci
dodavatele. Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podání nabídek včetně kontaktu
na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje jsou k dispozici na webové adrese
zadavatele https://bohumín.ezak.cz
12. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek elektronicky bez
účasti dodavatelů, za přítomnosti k tomu oprávněných osob zadavatele.
Protokol o otevírání nabídek bude zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
13. Podmínky pro uzavření smlouvy
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií všech dokladů v elektronické podobě včetně elektronických podpisů
prostřednictvím elektronického nástroje E-zak.
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel je povinen zjistit údaje o skutečném
majiteli dle § 122 odst.4. Pokud tyto údaje nelze zjistit zadavatel vyzve dodavatele k předložení
dokladů o skutečném majiteli dle § 122 odst.5.
14. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje
uvedeného v úvodu této zadávací dokumentace:
- vysvětlení zadávací dokumentace. V takovém případě se vysvětlení považuje za doručené
okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
- rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení
považuje za doručené okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
- oznámení zadavatele o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru dodavatele
považuje za doručené okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
- oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení. V takovém případě se oznámení o zrušení
zadávacího řízení považuje za doručené okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického
nástroje zadavatele.
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15. Ostatní zadávací podmínky
Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavatelům nehradí.
Vybraný dodavatel bude mít před podpisem smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu nebo
pojistný certifikát odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimálním limitem 10 mil.
Kč. sjednané po celou dobu plnění smlouvy o dílo.
16. Odpovědné zadání
Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek pro výběr dodavatele posoudil vzhledem k povaze a
smyslu zakázky dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací. Rozhodl požadavky na sociálně odpovědné a environmentální zadávání
zapracovat do zadávacích podmínek a smlouvy o dílo - viz. příloha č. 4 zadávací dokumentace.

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Přílohy č. 1 - Krycí list nabídky
č. 2 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo
č. 3 - Česné prohlášení
č. 4 - Odpovědné zadávání
č. 5 - Soupisy prací, dodávek a služeb - rozpočty
č. 6 - Projektová dokumentace
jsou zveřejněny na webových stránkách zadavatele https://bohumín.ezak.cz
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