Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

město Otrokovice
náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města
00284301

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně

dne

12.04.2022

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA
VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Odstranění čtyř Hurdis domů v Otrokovicích
2022031
x stavební práce
0 dodávky
0 služby
zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Profil zadavatele

https://zakazky.otrokovice.cz//profile_display_2.html

Elektronický nástroj
zadavatele:

https://zakazky.otrokovice.cz//profile_display_2.html

V souladu s ustanovením § 53 zák. č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vás
vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky.
kód CPV

Stavební práce 45000000-7
Demoliční práce 45111100-9.

.

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce – jedná se o komplex čtyř Hurdis domů č.p. 981-984 a
objektu se sklepními kójemi určených k demolici. Komplex se nachází v Otrokovicích, v části Bahňák –
Baťov. Demolice komplexu bude provedena ve dvou etapách. V 1. etapě budou prováděny bourací práce
na objektech č.p. 982, č.p. 984 a sklepních kójích. Ve 2. etapě budou zbourány objekty č.p. 981 a č.p.
983. Bude provedeno srovnání plochy terénu pomocí stavební mechanizace. Není uvažováno s
odstraněním stávajících živičných ploch. V době bouracích prací musí být veškerá infrastruktura z
bouraného objektu odpojena. Demolicí komplexu čtyř Hurdis domků vznikne plocha, na které investor
plánuje realizovat nové objekty bytového charakteru.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
celkem 9.993.794,- Kč bez DPH z toho:
a) předpokládaná hodnota díla 9.993.794,- Kč bez DPH – bez vyhrazené změny závazku
b) vyhrazená změna závazku dle § 100 odstavec 1 zákona (Měřený kontrakt): + - 10 % z předpokládané
hodnoty veřejné zakázky uvedené pod písm. a).
Termín plnění:
Zadavatel člení provedení díla na dvě etapy :
1. etapa – předpoklad zahájení 06/2022;
2. etapa – předpoklad zahájení 09/2022.
Provádění části díla – etapy budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele doručené vybranému
dodavateli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo pro každou etapu samostatně. Výzva pro
zahájení provádění díla – 1. etapy bude doručena nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o
dílo, pro 2. etapu do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, pokud se zadavatel a vybraný dodavatel
nedohodnou jinak.
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Vybraný dodavatel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění části díla (etapy) do 15 dnů ode dne
doručení písemné výzvy k zahájení prací na příslušné etapě.
Doba provedení 1. etapy a protokolární předání a převzetí části díla – 1. etapy od předání staveniště v
kalendářních týdnech:8
Doba provedení 2. etapy a protokolární předání a převzetí části díla – 2. etapy od předání staveniště v
kalendářních týdnech:8
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
2. Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 12.4.2022.
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k
podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí zadávací dokumentace je
„část“ podmínky kvalifikace. Podmínky kvalifikace obsahují podrobné požadavky zadavatele na prokázání
splnění kvalifikace dodavatele.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Veškeré informace poskytnuté v Zadávací dokumentaci považuje zadavatel za důvěrné ve smyslu § 218
zákona, a proto je dodavatelé nesmí využít v rozporu s účelem, k jakému byly poskytnuty, tj. pro
zpracování nabídky.
3. Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat dle § 53 odst. 3 zákona.
Zadavatel uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min. 4 pracovní dny před koncem
lhůty pro podání nabídek.
Dodavatel je oprávněn dle § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace.
Zadavatel preferuje, aby dodavatelé písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručili
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (webová aplikace na doméně
https://zakazky.otrokovice.cz/) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení
zadávací dokumentace. Nebude-li dodržena tato lhůta, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout.
Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
05.05.2022
do 10:00 hod.
Nabídka se podává písemně, a to v souladu s § 107 odstavec 1 zákona pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje – E-ZAK (webová aplikace na doméně
https://zakazky.otrokovice.cz/). Uživatelská příručka pro dodavatele včetně pokynů k použití
elektronického podpisu je dostupný na adrese https://zakazky.otrokovice.cz/data/manual/EZAK-ManualDodavatele.pdf.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně za
podmínek stanovených v zákoně a této dokumentaci. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci. Podle § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení,
který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně
je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
Otevírání nabídek je neveřejné.
Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo
slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání,
které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele v souladu s § 28 odst. 1 písm. g) zákona, a
to v krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo.
Krycí list, návrh smlouvy o dílo, obchodní podmínky, čestná prohlášení, případně plná moc, musí být
podepsány osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Součástí elektronicky podané nabídky musí být všechny zákonem nebo zadavatelem požadované
doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci.
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doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci.
POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli/účastníky zadávacího řízení, včetně podání nabídky,
probíhá dle § 211 odst. 3 zákona pouze elektronicky. Podmínky a informace týkající se elektronického
nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné v uživatelské příručce na
https://zakazky.otrokovice.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.
Podobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumetnaci.
5. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 114 zákona:
Nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
6. Zadavatel stanovuje následující zadávací podmínky:
a) Dodavatelé doloží v nabídce v části C za návrhem smlouvy o dílo čestné prohlášení, jehož obsahem
bude závazek poskytnout finanční záruku formou bankovní záruky nebo složením na účet zadavatele č.
6015-0000122921/0100 za řádné a včasné provádění díla. Bankovní záruka bude vystavena bankou.
Obsahem čestného prohlášení bude závazek, že záruční listina bude vystavená a zadavateli předána ke dni
předání staveniště pro 1. etapu anebo složená na účet zadavatele a musí být účinná po celou dobu provádění
díla, tj. až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla. Finanční záruka bude krýt finanční nároky
zadavatele za vybraným dodavatelem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo
nebo ze zákona v průběhu provádění díla, které vybraný dodavatel nesplní ani po předchozí písemné výzvě
zadavatele.
Zadavatel stanoví podmínku, že poskytnutá finanční záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná,
vyplatitelná na první požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
( Musí být uvedeno v čestném prohlášení ).
Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, že výše finanční záruky nabídnutá dodavatelem musí být
100.000,- Kč.
b) Zadavatel si dle § 105 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna
poddodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění
veřejné zakázky. Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Poddodavatelské zajištění zakázky,
kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka
nebude plněna poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtne nebo
nevyplní. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli
identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci veřejné zakázky. Poddodavatelé,
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být
identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
c) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 104 písmeno e) zákona vyzvat vybraného dodavatele k poskytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy – uzavřít smlouvu o dílo do lhůty požadované zadavatelem.
d) Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci. Dodavatel zadávacího
řízení poskytne všechny dokumenty požadované ustanoveními zadávací dokumentace. Všechny dokument
budou v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zadávací dokumentaci.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo:
ei) požadovat po dodavateli, aby i písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další
informace či doklady v souladu s § 46 zákona
eii) zadavatel bez zbytečného odkladu zruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona
eiii) zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 zákona.
Zadavatel nepožaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí jistot.
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení
dodavatelů uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru
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dodavatele na profilu zadavatele.
Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení.
7. Zadavatel stanoví v souladu s § 40 odst. 1 zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou jsou
dodavatelé vázáni svou nabídkou na 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta dle § 40 odst. 1 zákona začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží v souladu s § 40 odst. 2
zákona.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
a) základní způsobilost dle § 74 zákona
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k České
republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Doklady o základní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
b) profesní způsobilost dle § 77 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2
písm. a), c) zákona.
Způsob prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje,
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění podnikat předloží:
- živnostenské oprávnění „ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:
a) Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších právních
předpisů pro obor „Pozemní stavby“.
Zadavatel umožňuje i předložení osvědčení o registraci.
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.
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Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona (Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
c) technická kvalifikace dle § 79 zákona
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické
kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b)
zákona:
Dodavatel předloží seznam min. 3 stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení a v této době dokončených, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.
V seznamu bude uveden rozsah (stručný popis stavebních prací), cena, doba (zahájení – ukončení), místo
provedení stavebních prací. V seznamu bude dále uveden objednatel, pro kterého byly stavební práce
realizovány a kontaktní osoba.
Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami
oprávněnou zastupovat účastníka.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
Minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném provedení a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací.
Tato osvědčení musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let provedl min. 3 významné stavební práce
– „odstranění staveb pro bydlení nebo staveb občanské vybavenosti“, z nichž každá byla v objemu
investičních nákladů min. 5 mil. Kč bez DPH a ke každé této stavbě doloží osvědčení objednatelů o řádném
provedení a dokončení.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
(z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadovaná kritéria technické kvalifikace) nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno
osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci.
Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 zákona oprávněn považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou,
pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
Takovým případem může být situace, kdy účastník zadávacího řízení anebo osoba s ním propojená
vykonává inženýrsko–investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace podmínky kvalifikace.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Vybraný
dodavatel je povinen tyto doklady předložit ve lhůtě stanovené zadavatelem, jinak bude dle § 122
odst. 7 zákona vyloučen ze zadávacího řízení.
Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele, pomocí kterých vybraný dodavatel prokazuje
kvalifikace.
Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.
v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Kontaktní osoba:
MCI SERVIS s.r.o.
tel: 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu

12.04.2022

Ing. Denisa Mikesková
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