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  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

PRO ZJEDNODUŠENÉ PODLINITNÍ ŘÍZENÍ  

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění pro 

veřejnou zakázku na stavební práce 

   

   

   

"Modernizace a rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Kostelec u Holešova"  

 

 

PPPOOODDDMMMÍÍÍNNNKKKYYY   AAA   PPPOOOŽŽŽAAADDDAAAVVVKKKYYY   PPPRRROOO   

ZZZPPPRRRAAACCCOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   NNNAAABBBÍÍÍDDDKKKYYY 

 

 

 

 

Zadavatel: 

Obec Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 58   

 

 

 

Osoba zastupující zadavatele: 

STILT PROJECTS s.r.o. Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov 

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností 
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1. Identifikační údaje zadavatele  

1.1 Základní údaje: 

Název:    Obec Kostelec u Holešova 

Adresa:   768 43 Kostelec u Holešova č.p. 58  

Zastoupený:   Ing. Petrem Hlobilem -  starostou obce 

IČ:      00287342  

DIČ:                         CZ00287342 

Telefon:    +420 724 184 620  

E-mail:    obeckuh@volny.cz 

 

1.2 Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností: 

Výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost STILT PROJECTS s.r.o. 

 

Název:    STILT PROJECTS s.r.o. 

Sídlo:    Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov 

Zastoupená:    Marcelou Proškovou – jednatelkou společnosti 

IČ:    28622294 

DIČ:    CZ28622294 

Telefon:   +420 723 789 023 

E-mail:   m.proskova@stilt.cz 

ID datové schránky:  ti3p69t 

 

Příkazník splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odstavec 7 zákona a je tak zmocněn 

k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení. Příkazníkovi 

zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele 

z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení řízení či rozhodnutí 

o způsobu vyřízení námitek.  

 

Druh veřejné zakázky:                                              veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení:             zjednodušené podlimitní řízení  

Datum odeslání oznámení zahájení zadávacího řízení:  12. 07. 2016 

  

2. Obecné informace k veřejné zakázce 

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v 

rámci zjednodušeného podlimitního řízení (§ 38) podle zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách (dále jen "zákon") na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky 

v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. 

Kompletní zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky. 

Zadavatel konstatuje, že jím předaná zadávací dokumentace této veřejné zakázky je 

kompletní a splňuje podmínky ve smyslu § 44 až 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel po vyzvednutí kompletní zadávací dokumentace této veřejné zakázky musí 

prostudovat všechny pokyny, podmínky a specifikace, aby si ještě před podáním své 

mailto:m.proskova@stilt.cz
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nabídky vyjasnil požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné případné 

nesrovnalosti ve smyslu podmínek uvedených v Oznámení o zakázce a zejména pak 

požadavky, informace a podrobné pokyny uvedené v Zadávací dokumentaci – podmínky 

a požadavky pro zpracování nabídky. 

Vybraný zhotovitel bude ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 

správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný zhotovitel si musí být 

vědom, že je povinen na žádost zadavatele (resp. objednatele) písemně poskytnout 

jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní 

orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen vytvořit podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící 

se k realizaci projektu, umožnit případné ověřování souladu údajů o realizaci projektu 

uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem a poskytnout 

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými osobami jsou 

poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní 

úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k 

výkonu kontroly). 

Vybraný zhotovitel se zaváže archivovat originál smlouvy včetně jejích případných 

dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové 

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu min. 10 let 

od předložení žádosti o proplacení. 

 

3. Předmět veřejné zakázky 

3.1 Popis předmětu veřejné zakázky  

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Modernizace a rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Kostelec u Holešova".   

Základním účelem stavby je modernizace stávající sítě veřejného osvětlení v obci 

Kostelec u Holešova a s tím související snížení energetické náročnosti provozu a její 

rozšíření do míst s nevyhovujícími světelně technickými podmínkami, které zajistí vyšší 

bezpečnost a přehlednost řešené lokality v nočních hodinách. Současně nová stavba 

vyřeší havarijní stav stávajícího zařízení veřejného osvětlení, včetně rozvaděčů RVO. 

Předmětem projektu je návrh modernizace a rozšíření stávající sítě veřejného osvětlení 

v kompletně celém zastavěném území obce Kostelec u Holešova. Navrhované rozvody 

budou provedeny ve třech samostatných částech, napájených z rozvaděčů RVO1, RVO2 a 

RVO3. Řešené rozvody RVO1 budou provedeny třemi samostatnými paprsky, v délce 

trasy nového kabelového vedení VO1 – 2.681m a 83ks osvětlovacích bodů. Dále bude v 

rámci rozvodů RVO1 napojeno stávající vedení pro sportovní areál. Rozvody RVO2 budou 

provedeny dvěma samostatnými paprsky, v délce trasy nového kabelového vedení VO2 – 

1.772m a 58ks osvětlovacích bodů. Osvětlení hřbitova bude napojeno samostatným 

přívodem pro možnost odlišného časového režimu zapínání a vypínání. Rozvody RVO3 

budou provedeny dvěma samostatnými paprsky, v délce trasy nového kabelového vedení 

VO3 – 1.565m a 48ks osvětlovacích bodů. Celková délka trasy nového kabelového vedení 

sítě veřejného osvětlení bude 6.018m a 189ks osvětlovacích bodů. Součástí řešené 

stavby je dále demontáž stávajících rozvaděčů RVO, které jsou v havarijním stavu, návrh 

nových rozvaděčů RVO1 – RVO3, jejich osazení a napojení na distribuční síť NN a 

stávající rozvody VO, včetně měření odběru el. energie. 

Stavební práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky, jsou technicky definovány 

zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby. Předmět plnění veřejné 
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zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace 

stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. 

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby 

"Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova", 

zhotovitel Josef Vašák – projekce elektro, Březinova 2655/3, 767 01 Kroměříž 

vypracovaná v 05/2016, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž: 

a) koordinační a kompletační činnost celé stavby,  

b) vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení 

staveniště, 

c) pojištění stavby, díla a osob, 

d) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 

e) geodetické zaměření, 

f) vytyčení všech podzemních vedení a splnění podmínek všech dotčených správců sítí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací (uzavírek) a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně 

dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla v souladu s projektovou 

dokumentací, 

h) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, 

chodníky, ostatní zpevněné plochy, zeleň, příkopy, propustky), 

i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude předána 3x tiskem a 1x v 

digitální podobě na CD ve formátech word, pdf a dwg,  

j) zajištění a předání všech revizních zpráv, certifikátů, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků, protokolu o řádném provedení stavby dle schválené projektové 

dokumentace, dokladu o nakládání s odpady apod., 

k) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 

183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího, 

l) účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případě o vydání 

kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v 

daném řízení, atd., 

m) veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 

a dokončení díla, 

n) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

o) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku, 

p) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

q) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

 

3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

  

45112000-5  Výkopové a zemní práce 

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 
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3.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:   8 200 000 Kč bez DPH 

 

4. Zadávací dokumentace  

4.1 Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování 

nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: 

1. Výzva k podání nabídky – odeslaná dne 12. 07. 2016 a zveřejněná na profilu 

zadavatele     

2. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky  

3. Příloha č. 1: Krycí list nabídky  

4. Příloha č. 2: Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů  

5. Příloha č. 3: Dokumentace pro provádění stavby  

6. Příloha č. 4: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

7. Příloha č. 5: Obchodní podmínky (vzorová smlouva o dílo) 

8. Příloha č. 6:   Tabulka technický parametrů nových svítidel 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace  

a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na 

zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně  

a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. 

Neakceptování všech požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci  

a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek 

s výsledkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  

Na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287342/ je uveřejněna 

v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 zákona textová část zadávací dokumentace.  

  

4.2 Adresa pro vyžádání části zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu 

zadavatele 

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, tj.  

dokumentace pro provádění stavby v listinné podobě a soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr ve formátu .xls, si dodavatelé vyžádají na adrese: STILT 

PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, kontaktní osoba Marcela Prošková, 

tel.: +420 723 789 023. Části zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele 

je třeba si vyžádat písemnou, popřípadě elektronickou formou. Kontaktní adresa pro 

elektronickou formu žádosti o poskytnutí dokumentace: m.proskova@stilt.cz. 

 

4.3 Lhůty a způsob poskytnutí zadávací dokumentace 

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, tj.  

dokumentace pro provádění stavby v listinné podobě a soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr ve formátu .xls bude poskytnuta buď osobně na adrese STILT 

PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, kdy při převzetí dokumentace 

uhradí dodavatel stanovenou cenu v hotovosti nebo bude zaslána dobírkou na adresu 

uvedenou dodavatelem v jeho žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace s navýšením 

nákladů o 300 Kč bez DPH za balné a za poštovné.  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287342/
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Zadavatel předá či odešle části zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu 

zadavatele dodavateli do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele 

o její poskytnutí. Za poskytnutí částí zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu 

zadavatele požaduje zadavatel úhradu nákladů na reprografické práce ve výši 2 000,-- 

Kč bez DPH (2 420,-- Kč s DPH). 

 

4.4 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám   

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace  

k zadávacím podmínkám. Žádost musí být doručena na adresu STILT PROJECTS s.r.o., se 

sídlem Dluhonská 1350/43, 750 05 Přerov. Kontaktní adresa pro elektronické podání 

žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je m.proskova@stilt.cz. 

Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Marcela Prošková, 

tel.: +420 723 789 023. 

 

Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději  

5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.  

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně 

všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 

zadávací dokumentace poskytnuta.  

Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti také na profilu 

zadavatele. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám a v souladu s § 148 odstavec 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných 

informací využito elektronické pošty. Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání části 

zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele jednu elektronickou adresu, 

na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Za 

řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel, který je současně povinen sdělit 

zadavateli prostřednictvím společnosti STILT PROJECTS s.r.o. případnou změnu této 

adresy. Doručení elektronické informace dodavateli na jím uvedenou adresu se považuje 

za řádné doručení dnem a hodinou, kdy byla informace předána do evidence dodavatele. 

Vzhledem k možnosti prodlení v doručování, doporučuje zadavatel dodavatelům sledovat 

pravidelně profil zadavatele. Zadavatel požaduje od všech zájemců, kterým byly 

dodatečné informace poskytnuty elektronickou poštou zpětnou vazbu – tzn. potvrzení o 

převzetí dodatečných informací včetně všech příloh. 

 

Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám bez předchozí 

žádosti dodavatele 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i 

bez předchozí žádosti dodavatele. Takové to dodatečné informace odešle zadavatel všem 

dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 

zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně 

přesného znění žádosti také na profilu zadavatele. 
 

mailto:m.proskova@stilt.cz
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5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky  

5.1 Termíny plnění 

Předpokládaná doba zahájení plnění:        16. 09. 2016 

Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:  30. 06. 2017 

Uchazeč ve své nabídce doloží časový a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné 

zakázky, který musí respektovat podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci, 

zpracovaný v podrobnosti na týdny, který bude obsahovat všechny požadované práce.  

V průběhu realizace díla, a to v souvislosti s podmínkami pro zajištění financování stavby, 

může dojít k případnému jednostrannému prodloužení termínu dokončení díla v případě, 

že se zadavateli nepodaří zajistit finanční prostředky v jím předpokládaných termínech. 

Zadavatel (objednatel) může s ohledem na výše uvedené jednostranně určovat limity 

prostavěnosti v jednotlivých měsících určených pro provádění díla. Vybraný dodavatel 

díla bude mít za povinnost aktualizovat vždy tyto změny v časovém a finančním 

harmonogramu postupu výstavby. 

 

5.2 Místo plnění veřejné zakázky 

Stavba bude probíhat v katastrálním území Kostelec u Holešova, obec Kostelec u 

Holešova. 

 

6. Obchodní podmínky   

6.1 Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu 

§ 44 odstavec 3 písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou 

zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře vzorové smlouvy. 

Dodavatel do návrhu smlouvy o dílo doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, 

zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a popřípadě další údaje a podmínky, které 

reagují na podmínky zadávací dokumentace a takto doplněný návrh smlouvy o dílo 

předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku. 

Obchodní podmínky - vzor smlouvy o dílo vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. 

Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky v plném rozsahu akceptovali a po 

doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. 

Návrh smlouvy o dílo předložený dodavatelem v nabídce musí respektovat vymezené 

obchodní podmínky včetně vzoru smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo nesmí obsahovat 

jiná, než zadavatelem stanovená ustanovení. V případě, že uchazeč návrh smlouvy 

pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze 

zadávacího řízení.  

Dodavatel je povinen objednateli po ukončení díla předložit seznam subdodavatelů, 

kterým v rámci realizace zakázky za plnění jejich části subdodávky uhradil více než 10 % 

z objemu celkové uhrazené ceny za realizaci této zakázky. 

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče 

nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. 

Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. 
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Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude časový a finanční harmonogram výstavby, tento 

harmonogram výstavby musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem 

uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. 

Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně 60 měsíců na celé dílo. Záruční 

doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.  

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek nebo ve vzoru smlouvy o dílo má 

dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání 

nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 49 zákona. 

 

6.2 Platební podmínky 

Veškeré platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, které tvoří nedílnou 

součást těchto zadávacích podmínek.  

 

6.3 Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit pouze na základě zákona a 

písemného dodatku ke smlouvě o dílo, a to: 

a) v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů 

upravujících výši DPH. V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z 

přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a 

nevyfakturované 

b) v případě, že se na stavbě vyskytnou nepředvídané, objektivní, dodatečné stavební 

práce, dodávky a služby.  

  

6.4 Další obchodní podmínky zadavatele 

6.4.1 Povinnosti uchazeče související s řádným provedením díla 

 
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem, při předložení nabídky 

Pro veřejnou zakázku platí, že po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno pojistnou 

smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména  

a minimálně v rozsahu: 

 pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 

8,2 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se 

zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby 

jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

Prokázání požadavku zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem 

Dodavatel prokáže požadované pojištění čestným prohlášením. Čestné prohlášení bude 

podepsáno statutárním zástupcem dodavatele. Pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem musí být doloženo nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. 

Nepředložení tohoto dokladu (kopie pojistné smlouvy) je důvodem k neuzavření smlouvy 

s vítězným uchazečem. 
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7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

7.1 Nabídková cena 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět 

veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k 

řádnému provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek 

zadavatele a vyplývajících z individuálních podmínek stavby (např. zařízení staveniště, 

ztížené podmínky apod.). Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném 

oboru až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 

koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena i dílčí ceny podle 

oceněných soupisů budou uvedeny v české měně v požadovaném členění.  

  

7.2 Podmínky pro zpracování nabídkové ceny  

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle 

objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů a členěna: 

- Cena bez DPH       

- DPH 21 %  

- Cena celkem včetně DPH 

Nabídková cena bude zpracována podle zadavatelem poskytnuté projektové 

dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí 

cenové nabídky budou zhotovitelem zpracované a oceněné soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr na všechny objekty a budou oceněny v požadovaném 

členění. Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné, 

jimi zadavatel definuje kvalitativní standard a také vymezuje použité položky s ohledem 

na předpokládanou technologii provádění díla. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze 

soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna 

množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách 

uvedeno jinak. Dodavatel je povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní 

cenu díla. Dodavatelům doporučujeme, aby si při zpracování nabídkové ceny provedli 

kontrolu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ostatními částmi zadávací 

dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí projektu a jakékoliv 

zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky. Pokud 

uchazeč nedodrží položkovou skladbu soupisů stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr všech objektů, neocení některou položku soupisů stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo položku ocení nulou, bude zadavatel posuzovat 

nabídku uchazeče jako nevhodnou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona, 

která nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými dokumenty platí, že základním 

podkladem pro zpracování nabídkové ceny je elektronická forma soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro 

stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. V případě nesouladu mezi cenou uvedenou v krycím listu, naceněném 

položkovém rozpočtu a cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo, je prioritní a 

rozhodující cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo. 

Dodavatel je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením naceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (naceněný položkový rozpočet), a 

to jak v tištěné formě, tak v elektronické formě. V případě rozporu je rozhodující tištěná 
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forma naceněného položkového rozpočtu. Obsah a struktura předloženého ocenění 

v elektronické formě musí mít strukturu a obsah shodný s formou předaného 

položkového rozpočtu a výkazem výměr poskytnutým zadavatelem. Elektronická podoba 

slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové 

úplnosti. 

Nabídkovou cenu za dokumentaci skutečného provedení stavby musí mít uchazeč 

zahrnutou v položkovém rozpočtu. 

 

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

Dle § 77 zákona o veřejných zakázkách musí hodnotící komise posoudit též výši 

nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve  vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí 

hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou 

pro výši nabídkové ceny podstatné. 

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že hodnotící komise bude důsledně posuzovat výši 

nabídkové ceny. Hodnotící komise může považovat cenu za mimořádně nízkou v případě, 

že uchazeč nebude moci dostatečně doložit a vysvětlit cenovou tvorbu byť jediné položky 

tvořící nabídkovou cenu. Hodnotící komise může požadovat za mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu zejména tyto příklady: 

a) Uchazeč nebude schopen dostatečně doložit a vysvětlit, že ceny, za kterou 

položku nabízí je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná 

b) Uchazečem doložené mzdové náklady pracovníků podílejících se na realizaci díla 

se budou významnějším způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase. 

 

 
7.3 Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb 

Zadávací dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány 

s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž 

splnění zadavatel požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají 

ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení 

reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění 

veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací 

podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.  

 

8. Technické podmínky dle § 45 zákona 

Technické podmínky stavby jsou pro jednotlivé stavební objekty dány projektovou 

dokumentací. Další technické standardy jsou definovány příslušnými technickými 

normami a předpisy v ČR související s předmětem díla. 

Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené projektovou 

dokumentací pro provádění stavby.  Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony 

ČR, dle závazných a doporučených právních předpisů, norem a metodik. Dodavatel bude 

při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud 

není v  projektové dokumentaci pro provádění stavby požadováno jinak. 
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Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během 

realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.  

Pokud projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní 

jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro 

určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a 

estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit obdobnými s technicky a 

kvalitativně srovnatelnými parametry. Zadavatel bude v takovém případě postupovat 

podle § 44 odst. 11 zákona. 

Dodavatel pro plnění veřejné zakázky v nabídce předloží doklad ve formě 

čestného prohlášení, o tom, že: 

- Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky budou splňovat všechny zákonné 

požadavky, týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce (emisní limity, úkapy 

olejů, prašnost, hluk apod.) 

- Nebude používat žádné chemikálie mimo těch, jejíchž používání je předmětem 

odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným 

způsobem 

- Dodávané výrobky / materiál budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se 

kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

- Dodávané výrobky / materiál budou zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci 

nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody 

apod.), nežádoucí situace, nehodě 

- Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo ohrožení 

zaměstnanců, bude požadovat souhlas oprávněného zástupce objednatele. 

- Bude provádět práce s maximálním ohledem na bezpečnost práce a zdraví 

pracovníků. 

- K datu zahájení prací vypracuje a předloží objednateli ke schválení technologické 

postupy, které budou obsahovat zejména: 

 identifikační údaje (zhotovitel, název a číslo TP, datum vydání TP, odkazy na 

projektovou nebo jinou dokumentaci, typový podklad, normu apod.) 

 pracovní postup rozepsaný do hlavních charakteristických činností a uvádějící 

rovněž: 

o termíny zahájení a skončení prací a činností včetně případných přerušení 

o posloupnost prací (včetně návaznosti na jiné práce nebo souběhu s nimi) 

o místo provádění prací 

o způsob zásobování stavby včetně dopravy (svislá i vodorovná) a skladování, 

 zdroje potřebné k provedení prací s rozdělením na: 

o pracovní síly (včetně požadované kvalifikace) 

o odborný nebo jiný dozor nad prováděním prací (včetně požadované kvalifikace) 

o strojní vybavení, dopravní nebo zdvihací prostředky, speciální pomůcky atd. 

o dočasné konstrukce (např. lešení, podpěrné konstrukce, ochrana prací apod.) 

 vymezení významných rizik související s výše uvedenými pracemi zaměřené na: 

o přístup na pracoviště / opuštění z pracoviště 

o charakter pracoviště (např. práce ve výšce, nad volnou hloubkou apod.) 

o ohrožení jiných osob (např. veřejnosti) 

o nebezpečné materiály, hluk, ruční manipulace atd. 

 opatření pro eliminaci nebo omezení rizik rozdělená na: 

o organizační opatření (např. písemná povolení k provedení prací, zajištění 

pracoviště mimo pracovní dobu, zvláštní školení, kvalifikace apod.) 

o technická opatření (kolektivní – zábradlí, krytí, lešení, značky apod., 

individuální – bezpečnostní postroje atd.) 

o opatření při pracích za mimořádných podmínek 
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 osobní ochranné pracovní prostředky, které budou pracovníci používat při 

provádění prací, 

 opatření pro případ úrazu nebo havárie, které bude zahrnovat 

o organizační a technické řešení záchrany osob (včetně např. pádu osoby jištěné 

bezpečnostním postrojem) 

o způsob zajištění první pomoci 

 potřebné dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární 

opatření) 

 místo pro záznamy o: 

o kontrole a aktualizaci technologického postupu včetně požadovaných změn 

o vysvětlení technologických postupů pracovníků, kteří budou práce provádět 

 monitorování dodržování technologického postupu 

- Je schopen vzniklé odpady shromažďovat na určených plochách a zabezpečit proti 

odcizení a nežádoucímu úniku. 

- U nebezpečných odpadů bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy 

s tím, že v případě výskytu nebezpečných odpadů na staveništi je dále povinen 

objednatele bezprostředně o této skutečnosti informovat.  

- V případě, kdy v souvislosti se svým plněním bude zhotovitel dočasně skladovat či 

používat v prostoru stavby či zařízení staveniště nebezpečné nebo vysoce hořlavé 

látky či hmoty s nebezpečím výbuchu, je povinen o tom předem písemně informovat 

objednatele spolu s navrhovanými opatřeními pro ochranu zdraví, majetku a životního 

prostředí. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí zhotovitel takové látky či 

hmoty na stavbu či zařízení staveniště umisťovat. Souhlas objednatele nezprošťuje 

zhotovitele jeho plné odpovědnosti za plnění všech příslušných předpisů, které souvisí 

s dopravou, skladováním a používáním těchto hmot včetně navazující likvidace 

odpadů. 

- Technické vybavení, které jím bude použito, bude v souladu s ustanovením Zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb., v platném znění. 

 

Dodavatel dále v nabídce předloží následující technické parametry nových 

svítidel: 

- Požadovaná svítidla s technologií LED 

- Celý korpus svítidla z hliníkové slitiny, vyrobený technologií vysokotlakého lití 

- Svítidlo splňuje krytí min. IP66 pro optickou i elektrickou část 

- Difuzor svítidla v provedení polykarbonát nebo tvrzené sklo 

- Možnost instalace vertikální i horizontální 

- Garance proti korozi a na fotometrické vlastnosti svítidla min. 10 let 

- Záruka na svítidlo min. 5 let a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost 

- Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 60 000 hodin neboli  

15 let a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% 

- Mechanická odolnost svítidla musí být IK09 a vyšší 

- Hmotnost svítidla nesmí být kvůli zatížení sloupů a výložníků přesáhnout 5 kg 

- Svítidlo musí být ve variantách mnoha různých optických charakteristik a výkonů pro 

možnost vhodného výběru do každé situace zvlášť (min. 20 až 70W, různé optiky pro 

úzké, střední, široké i jiné komunikace) 

- Svítidlo musí být osazeno čipy od předních kvalitních výrobců (Samsung, Nichia, 

CREE, Citizen, Osram, Philips, a podobně) 

- Z důvodu rozličných povětrnostních vlivů v oblasti nesmí jednotlivé rozměry 

přesáhnout součet stran a, b a c více jak 850mm a zároveň nesmí být žádná boční 

plocha větší než 300 cm2 

- Ochrana proti proudovým a napěťovým rázům musí být alespoň 4kV a 2kA 
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- Teplota okolí provozu musí být pro svítidlo umožněna v rozmezí alespoň -40 až 35°C 

- Svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I i II 

- Svítidlo musí splňovat normy CE, ENEC, 2004/108/EC,2006/95/EC,2011/65/EC, 

2009/125/EC,1194/2012/EU, EN 60598-2-3, EN 60598-1, EN 62471, EN 55015,  

EN 61000-3, EN 61000-4, EN 62493 i EN 61547 

- Svítidlo musí být skladovatelné v prostoru o teplotě 80°C a vyšší 

- Činitel poklesu světelného toku musí být pro definovanou životnost minimálně 9 (dle 

IEC62722-2-1:2014 

- Účinnost LED zdroje musí být alespoň 100lm/W (3000K) nebo 105lm/W (4000K) a 

musí zvládnout při 400mA bezproblémový chod 1000 hodin ve 100°C (testováno dnes 

všemi kvalitními výrobci LED svítidel a pokud obstojí mají toto v protokolech uvedeno 

- Index podání barev CRI neboli Ra musí být alespoň 70 

- Předpokládaná poruchovost za dobu provozu musí být max. 13% (uvedeno od 

výrobce) 

- Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL 

- Svítidlo musí mít množství světla vyzařující do horní poloviny ULOR doplněné z každé 

straně o alespoň 10° na úrovni 0,00% 

- Svítidlo musí být řešeno nepřímým nebo polopřímým vyzařováním a pod úhlem větším 

než 60° nesmí být viditelný žádný LED zdroj a to ani po průchodu optickou čočkou 

z důvodu omezení oslnění 

- Svítidlo musí být dostupné s technologií postupného automatického navyšování 

výkonu po dobu životnosti svítidla, s autonomním nočním stmíváním dle vyžádaného 

nastavení, s nastavením automatického stmívání při překročení teploty svítidla určitou 

mez a rovněž také v provedení DALI, 1-10V i fixní bez těchto možností 

- Svítidlo musí být bez-nástrojově otevíratelné a osazené bez-nástrojovou svorkovnicí  

a to včetně konektoru mezi světelně činnou a předřadnou částí 

- Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré úhly a nesmí mít žebrování, kde by se mohly 

usadit jakékoliv nečistoty (z důvodu bez-údržbovosti a dosažení životnosti) 

- Svítidlo musí být dostupné alespoň ve dvou variantách teploty chromatičnosti 

- Musí splňovat a musí být doloženo splnění požadovaných technických parametrů 

soustavy VO 

- Hladina nového osvětlení na komunikacích musí splnit požadavky současných 

příslušných norem a nařízení, pokud není v příloze uvedeno jinak z důvodu nemožnosti 

splnění této. Tento předpoklad je nutno doložit výpočtem osvětlení s parametry dle 

přílohy 1: „Požadavky pro ST výpočet. 

 

Dodavatel k prokázání požadovaných technických parametrů svítidel použije technické 

listy, certifikáty výrobce, prohlášení o shodě  a jiné doklady, ze kterých bude zřejmé 

splnění všech požadavků zadavatele.  Zadavatel pro kontrolu těchto technických 

parametrů přikládá tabulku, která je přílohou č. 6 , do které dodavatel doplní, kde se 

nachází splnění těchto požadavků (tech. listy, certifikáty, prohlášení o shodě a podobně), 

včetně uvedení čísla strany nabídky.  

 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

9.1 Nabídka dodavatele 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím 

řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem 

v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující 

splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém 
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jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do 

českého jazyka; povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého 

jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyku) v písemné 

formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat 

podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, 

jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 

 

9.2 Podpis nabídky 

Nabídku (tj. listiny tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněná jednat jménem či 

za uchazeče. Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku 

podepisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, musí být společná nabídka 

podepsána každým z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat jménem každého z 

těchto dodavatelů podávajících společnou nabídku. 

 

9.3 Podání nabídek  

Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem 

zadavatele a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Modernizace a rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Kostelec u Holešova - NEOTVÍRAT “. Na obálkách s nabídkami bude 

uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 5  zákona. 

Nabídku podá dodavatel písemně. Nabídka musí být zpracována dle zadávacích podmínek 

uvedených v této zadávací dokumentaci. Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním 

způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, 

které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel jako 

součást nabídky předložil  vedle listinné podoby také elektronickou podobu nabídky na 

technickém nosiči dat (CD, DVD), která bude obsahovat minimálně oceněný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a návrh smlouvy o dílo včetně 

příloh v editovatelném formátu WORD a EXCEL. Zadavatel doporučuje předložit na 

technickém nosiči kompletní nabídku. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za 

rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. 

 

9.3.1 Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 7. 2016 v 09:00 hod. Na nabídky, které budou 

zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, bude pohlíženo, jako by nebyly podány a 

uchazeč bude zadavatelem v souladu s ustanovením § 71 odst. 5 zákona bezodkladně 

vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to v pondělí až pátek od 09:00 do 

13:00 hod., nejpozději dne 28. 7. 2016 v době  07:00 – 09:00 hod. Rozhodující je 

prezenční razítko podacího místa, tzn. kanceláře zástupce zadavatele, společnosti STILT 

PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov. V případě doručení poštou je za 

okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem, společnosti STILT PROJECTS 

s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov. 

9.3.2 Adresa pro podávání nabídky 

Osobní podání: kancelář zástupce zadavatele společnosti STILT PROJECTS s.r.o., 

Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov.  

Doručení poštou – doporučená zásilka: STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 

750 02 Přerov.  
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9.3.3 Potvrzení o převzetí nabídky 

Každý uchazeč, který předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. 

Potvrzení bude obsahovat údaje o uchazeči, název veřejné zakázky, pořadové číslo 

nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručení nabídky zaznamená zadavatel 

do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení. 

9.3.4 Termín otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 7. 2016 v 09:05 hod., v  místnosti 

zástupce zadavatele, společnosti STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 

Přerov.  

U otevírání obálek jsou oprávněny být přítomny tyto osoby: členové komise pro otevírání 

obálek, zástupce poskytovatele dotace, zástupce společnosti STILT PROJECTS s.r.o. a 

rovněž jeden, plnou mocí zmocněný zástupce každého z uchazečů o veřejnou zakázku, 

jejichž nabídky byly doručeny v zadavatelem stanovené lhůtě pro podání nabídek. 

Zástupce uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v listině uchazečů.  

 

9.4 Zabezpečení nabídky dodavatele, způsob označení jednotlivých listů 

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci 

s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn 

nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo 

možno žádný list volně vyjmout. 

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů 

nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady  

a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. 

 

9.5 Členění nabídky, obsah 

Nabídka dodavatele bude pro přehlednost a obsahovou srovnatelnost s ostatními 

nabídkami členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé 

v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími 

pokyny, přičemž jednotlivé části nabídky budou odděleny dle doporučení zadavatele 

barevnými nejlépe plastovými oddělovači (doporučuje se přesah oddělovačů): 

a) Obsah nabídky 

b) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, 

opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se 

způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem 

zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí 

nabídky, uložená za krycím listem nabídky) – vzor je přílohou č. 1 zadávací 

dokumentace. 

c) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech 

letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 

obdobném poměru u zadavatele. Pokud žádný z členů statutárního orgánu dodavatele 

nepracoval v posledních třech letech u zadavatele, bude seznam obsahovat pouze 

prohlášení, že žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních 

třech letech v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.  

d) Má-li dodavatel formu akciové společnosti předloží rovněž seznam vlastníků akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 
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ve lhůtě pro podání nabídek (nemá-li dodavatel formu akciové společnosti tento 

seznam nepředkládá). 

e) Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

f) Návrh smlouvy o dílo včetně příloh č. 1 - 2 - musí být podepsán osobou oprávněnou 

za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným 

ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen 

otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu se zadávacími podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci. 

Za návrhem smlouvy budou v nabídce předloženy i tyto přílohy zadávací 

dokumentace: 

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb)  

- Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram  

g)  Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele – tato část musí obsahovat: 

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů  

- Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou 

zakázku   

- Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 

h) V případě, že dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, 

předkládá: 

- Příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace 

- Smlouvu mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně 

v rozsahu prokazované kvalifikace 

- Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle  

§ 53 odstavec 1 písmeno j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle  

§ 54 písmeno a) subdodavatelem 

i) Seznam subdodavatelů (vyplněná tabulka dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

j) Doklad o poskytnutí jistoty 

k) Čestné prohlášení k technickým podmínkám 

l) Tabulka obsahující technické parametry svítidel 

m) CD nebo DVD (viz čl. 9.3. těchto podmínek a požadavků) 

Pokud nabídka nebude v souladu se zadávacími podmínkami, bude vyřazena a uchazeč 

bude vyloučen. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč. Výčet 

dokumentů obsažený v tomto článku zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění 

orientace uchazeče při kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu nebude uveden 

dokument, případně povinnost, jehož doložení do nabídky by eventuelně vyplývala ze 

zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za 

obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů. 

 

9.6 Členění nabídky podané společně více dodavateli 

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna 

shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena 

smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka definovaná  

v § 51 odstavec 6 zákona. V části doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, pak budou 
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řazeny doklady vždy tak, aby byly prokázány základní kvalifikační předpoklady prvního až 

n-tého dodavatele poté profesní kvalifikační předpoklady ve stejném řazení atd.   

 

10. Ostatní podmínky zadávacího řízení 

10.1 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je dodavatel svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůtu 

stanovil zadavatel na 50 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro 

podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít 

smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.   

 

10.2 Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 67 zákona stanovil v oznámení o zakázce 

požadavek, aby uchazeči k plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím 

řízení poskytli jistotu ve výši 150 000 Kč.  

Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen 

„peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. 

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty: 

Číslo účtu zadavatele: 1483094359  

Kód banky:   0800 

Název banky:   Česká spořitelna a.s. 

Adresa pobočky:  Holešov 

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: 

Variabilní symbol: IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče 

V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být jistota 

připsána na účtu zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídka 

dodavatele nemusí v případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet 

zadavatele obsahovat doklad o složení jistoty. Výpisem z účtu zadavatele bude ověřeno 

složení jistoty formou peněžní částky v požadované výši a v požadované lhůtě. 

Jistota poskytnutá formou bankovní záruky nebo pojištění záruky: 

Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je dodavatel 

povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona. Má-li být 

jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 

pojištěným je dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je 

zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit 

zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. 

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí nabídka dodavatele obsahovat 

originál dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky. Zadavatel doporučuje aby 

dodavatel do své nabídky kromě originálu záruční listiny vložil kopii záruční listiny. která 

bude uložena v nabídce za originálem dokladu záruční listiny. 

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí nabídka dodavatele obsahovat 

originál pojistné smlouvy, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je dodavatel a 

oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá 

pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 

stanovených v § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel 
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do své nabídky kromě originálu pojistné smlouvy vložil i její kopii, která bude uložena v 

nabídce za originálem pojistné smlouvy. 

Podmínky a lhůty vrácení jistoty řeší § 67 zákona. 

 

10.3 Varianty nabídek podle § 70 zákona 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

10.4 Zadávání částí veřejných zakázek podle § 98 zákona 

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.   

 

10.5 Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů 

Pokud dodavatel předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část prostřednictvím 

subdodavatele je povinen uvést v nabídce výčet všech těchto subdodavatelů, a to pokud 

stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než 10 % nabídkové 

ceny bez DPH. Pro uvedení subdodavatelů dodavatel použije příslušný formulář ze 

zadávací dokumentace. 

 
10.6 Požadavek zadavatele na zastoupení zadavatele v řízení 

V souladu s ust. § 151 odst. 1 zákona je administrátor veřejné zakázky společnost STILT 

PROJECTS s. r. o., sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, IČ: 28622294 oprávněn za 

zadavatele přijímat veškeré písemnosti v zadávacím řízení, včetně přijetí „Námitek“ 

podaných dodavatelem podle § 110 odst, 1 zákona, resp. Stejnopisu případného 

„Návrhu“ ve smyslu § 114 odst. 4 zákona. Odesílání písemností v celém průběhu 

zadávacího řízení zajišťuje za zadavatele rovněž administrátor veřejné zakázky, a to 

výhradně prostřednictvím datové schránky ID: ti3p69t. V této souvislosti zadavatele 

výslovně upozorňuje na znění odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 

25.4.2013 sp. zn. 31 Af38/2012-52, který byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního 

soudu ČR ze dne 7.8.2013 sp. zn. 1Afs 57/2013-39, podle kterého „je písemnost 

doručena okamžikem, kdy se dostane do dispoziční sféry adresáta“. Se zněním obou 

judikátů je možno se seznámit na web. Stránkách ÚOHS – veřejné zakázky, Soudní 

přezkum rozhodnutí. 

Na základě těchto požadavků zadavatel upozorňuje, že zájemce musí mít 

povolený příjem poštovních datových zpráv. 

 

 

11. Požadavky na prokázání kvalifikace 

11.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci 

Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou stanoveny v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení. Požadavky zde uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky zadavatele na 

kvalifikaci zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení. 
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11.2 Prokazování splnění kvalifikace: 

11.2.1 Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zákona a zadavatele je 

předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení. 

11.2.2 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 

odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 

chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je povinen v 

takovém případě povinen v nabídce předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 

1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 

subdodavatelem; 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 

poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí 

či práv, s nimiž 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) a d) zákona. 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 

podle § 54 písm. a) zákona. 

11.2.3 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý 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) a d) zákona musí prokázat 

všichni dodavatelé společně.   

11.2.4 Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s 

doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen 

závazek, že všichni tito dodavatelé, budou vůči 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. 

11.2.5 Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 51 

odst. 7 zákona. 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 požadovaném zákonem a 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, jejíž 

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 než 

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. 

11.2.6 Podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke 
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dni podání nabídky. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii v 

listinné podobě. 

11.2.7 Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle ustanovení § 82 zákona je 

povinen na vyžádání ze strany zadavatele předložit originály nebo úředně ověřené kopie 

dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

11.2.9 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

bude prokazováno a posuzováno podle § 127 zákona. 

11.2.10 Prokazování kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů bude prokazováno a posuzováno podle § 134 zákona. 

11.2.11 Prokazování kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů popř. zahraničním certifikátem bude prokazováno a posuzováno podle § 143 

zákona. 

 

11.3 Kvalifikace uchazeče 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním 

kvalifikace v tomto zadávacím řízení se ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 zákona 

rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 

c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku, 

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

  

11.4 Základní kvalifikační předpoklady 

11.4.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odstavec 1 zákona 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 každý 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 každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 

jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 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 
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orgán nebo každý 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 každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 

jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) 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, 

h) 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, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle  

§ 54 písm. d) požadováno 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, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních     

3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího  ozdravné 

postupy a řešení krize na finančním trhu 

 

11.4.2 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 

písmeno f) a h) doložením prosté kopie, maximální doba stáří dokladu 90 dní, 

písmeno a), b), c), d), e), g), i), j), k), l) zákona předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační 

předpoklady požadované zadavatelem. 
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11.5 Profesní kvalifikační předpoklady 

11.5.1 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 

tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží: 

 dle § 54 písmeno a) zákona Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, 

či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

 Maximální doba stáří dokladu 90 dní, pravost dokladu prostá kopie 

 dle § 54 písmeno b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na předmět podnikání: 

 

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

2. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení  

 Pravost dokladu prostá kopie 

 

 dle § 54 písmeno d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo 

osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění 

veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. 

 osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: „Pozemní 

stavby“ pro osobu, jejímž prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve 

výstavbě 

 oprávnění k montáži, opravám a revizím elektrických zařízení vydané subjektem 

státního odborného dozoru, 

 

Dodavatel je oprávněn předložit i jiné doklady k prokázání profesních kvalifikačních 

předpokladů, ze kterých bude patrné, že je oprávněn vykonávat na území ČR výše 

specifikovanou činnost, umožňuje-li to zvláštní právní předpis. 

 

11.6 Ekonomická a finanční způsobilost 

Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele 

předložení jeho čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku dle ustanovení § 50 odstavec 1, písmeno c) zákona o veřejných zakázkách. 

 

11.7 Technické kvalifikační předpoklady: 

Zadavatel požaduje v souladu s podmínkami definovanými v oznámení o zahájení 

zadávacího řízení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 

předložením těchto dokladů: 

11.7.1 Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznamu stavebních prací provedených 

dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění 

nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Součástí osvědčení musí být cena, doba a 
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místo provádění stavebních prací. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda byly 

tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; současně musí být v osvědčení uvedena 

kontaktní osoba příslušného objednatele, včetně kontaktu na tuto osobu.  

- Specifikace referenčních prací 

 Zadavatel požaduje, že v jednom případě musí jít  o práce týkající se výstavby, 

modernizace nebo rozšíření veřejného osvětlení s celkovým finančním objemem 

minimálně 4 000 000 Kč bez DPH, 

 Zadavatel požaduje, že v jednom případě musí jít  o práce týkající se výstavby, 

modernizace nebo rozšíření veřejného osvětlení s celkovým finančním objemem 

minimálně 3 000 000 Kč bez DPH, 

 Zadavatel požaduje, že ve čtyřech případech musí jít  o práce týkající se 

výstavby, modernizace nebo rozšíření veřejného osvětlení s celkovým finančním 

objemem minimálně 1 000 000 Kč bez DPH, 

 Zadavatel požaduje, aby v jednom případě reference obsahovala měření spotřeb 

elektrické energie v reálném čase před počátkem realizace a po dokončení 

realizace práce týkající se výstavby, modernizace nebo rozšíření veřejného 

osvětlení s celkovým finančním objemem minimálně 3 000 000 Kč bez DPH.  

 

Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. Pro posouzení rozhodného 

období provádění nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný termín dokončení 

stavby a termín převzetí objednatelem. V případě, že termín dokončení nebude spadat do 

rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla provedena v posledních 5ti 

letech (60 měsíců).  

 

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve 

formě čestného prohlášení včetně příslušných osvědčení objednatelů, z nichž bude 

patrné splnění níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.  

Seznam významných staveb musí obsahovat tyto údaje: 

 označení objednatele 

 název veřejné zakázky včetně katastrálního území 

 rozsah předmětu plnění, včetně požadovaných specializací 

 konkrétní datum zahájení a ukončení díla 

 finanční objem díla bez DPH, včetně případného členění díla 

Osvědčení musí obsahovat: 

 název objednatele 

 název dodavatele (dle výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné obdobné evidence) 

 název veřejné zakázky, včetně požadované specifikace  

 finanční objem díla bez DPH, včetně případného členění díla 

 dobu a místo provádění stavebních prací 

 prohlášení objednatele, včetně kontaktu o řádném a odborném provedení díla 

 označení osoby, která doklad vyhotovila vč. data vyhotovení. 

 

11.7.2 Dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a 

osob odpovědných za vedení realizace příslušných prací. Osvědčení o vzdělání a odborné 
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kvalifikaci je požadováno u jedné osoby (stavbyvedoucí), přičemž musí být splněny 

veškeré níže uvedené požadavky: 

 stavbyvedoucí – VŠ nebo SŠ vzdělání , 5 let praxe v oboru předmětu veřejné 

zakázky, přičemž jako stavbyvedoucí působil minimálně u dvou obdobných 

zakázek, jejichž předmětem plnění byla výstavba, modernizace nebo rozšíření 

veřejného osvětlení výstavba s finančním objemem u jedné stavby minimálně 

3 000 000 Kč bez DPH a u jedné stavby minimálně 1 000 000 Kč bez DPH, 

odbornou způsobilost autorizaci podle zákona 360/1992 Sb. v oboru  „Pozemní 

stavby“ nebo „Oprávnění k montáži, opravám a revizím elektrických zařízení 

vydané subjektem státního odborného dozoru“. 

Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu: 

a) kopie autorizace v oboru „Pozemní stavby“ nebo „Oprávnění k montáži, opravám a 

revizím elektrických zařízení vydané subjektem státního odborného dozoru“, 

b)  doložení dokladu o ukončeném vzdělání, 

c) doložení prostřednictvím čestného prohlášení formou životopisu, že osoba 

stavbyvedoucího má požadovanou praxi v oboru minimálně 5 let a že má 

zkušenost s vedením alespoň dvou obdobných zakázek, jejichž předmětem plnění 

byla výstavba, modernizace nebo rozšíření veřejného osvětlení výstavba s 

finančním objemem u jedné stavby minimálně 3 000 000 Kč bez DPH a u jedné 

stavby minimálně 1 000 000 Kč bez DPH, včetně uvedení konkrétních staveb, 

které tento požadavek splňují, 

d) doložení prostřednictvím čestného prohlášení uchazeče, že autorizovaná osoba je 

v pracovněprávním nebo obdobném poměru s uchazečem. 

 

11.7.3 Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona přehled  průměrného počtu zaměstnanců  

dodavatele  či jiných osob podílejících  se na plnění, přičemž musí být splněny veškeré 

níže uvedené požadavky: 

 

Dodavatel předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných 

osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.  

 

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením přehledu 

zaměstnanců ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené 

úrovně tohoto kvalifikačních předpokladu.  

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud průměrný roční počet 

zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 

charakteru dosahuje min. 8 zaměstnanců. 

 

 

12. Způsob hodnocení nabídek 

12.1 Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: 

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 

písm. a) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. 
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V rámci hodnocení nabídek budou hodnocena dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy: 

Nabídková cena bez DPH:     váha 80 % 

Celková délka záruky svítidel    váha 20 % 

 

   12.2     Způsob hodnocení nabídek  

Kritérium č.1 Nabídková cena celkem bez DPH – pro zadavatele je nejvhodnější 

nabídka s nejnižší hodnotou. Hodnotící komise bude hodnotit výši nabídkové ceny 

zakázky bez DPH. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její 

absolutní výše v korunách českých (CZK), způsobem pro číselně vyjádřitelné kritérium 

pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky 

k hodnocené nabídce. 

Kritérium č. 2 Celková délka záruky svítidel – zájmem zadavatele je maximalizovat 

dobu záruky svítidel a to z důvodu efektivnosti následné údržby a to především 

s ohledem na dobu splácení úvěru. Hodnotící komise bude hodnotit lhůtu navrženou 

dodavatelem a tato lhůta bude hodnocena podle její celkové výše, způsobem pro číselně 

vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria. 

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 

hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Dodavatel uvede délku záruky 

svítidel v měsících. 

 

   12.3    Sestavení celkového pořadí 

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude  násobena 

váhou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová 

hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa). 

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou  bodovou 

hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty 

nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá největší celkový počet bodů. 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí 

nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu to je v kritériu nabídková cena.  

 

 

13. Prohlídka místa plnění 

13.1 Doba a místo prohlídky místa plnění 

Místo plnění je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která 

je součástí zadávací dokumentace. Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění 

zadavatelem organizována.  

 

14. Práva zadavatele 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit 

podmínky soutěže, a to písemně a všem účastníkům soutěže shodně. 
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b) Zadavatel nepřipouští do konce soutěžní lhůty uveřejnění jmen a adres účastníků 

soutěže. 

c) Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 

d) Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud 

zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 

   

 

V Kostelci u Holešova, dne 12. 07. 2016  

 

 

……………………………………. 

Ing. Petr Hlobil 

starosta obce 


