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Čl. 1.: Úvodní informace
Výzva k podání nabídky, jakožto součást zadávacích podmínek, byla zadavatelem zpracována
v souladu se zásadami volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, transparentnosti, rovného
zacházení, zákazu diskriminace, proporcionality a vzájemného uznávání, hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti vynaložených prostředků.

Čl. 2.: Název veřejné zakázky
Infrastruktura pro 15 RD - Biskupice SO 01 Komunikace

Čl. 3.: Informace o druhu veřejné zakázky
1. Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce.
2. Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek.

Čl. 4.: Aplikace zákona č. 137/2006 Sb.
Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZVZ“).

Čl. 5.: Identifikační údaje zadavatele
Zadavatelem je Obec Biskupice se sídlem Biskupice 11, Biskupice, PSČ 569 43, IČO 00579467.

Čl. 6.: Osoba zastupující zadavatele
1. Osoba zastupující zadavatele:
a. JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o., se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00.
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 207 971.
b. Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě příkazní smlouvy.
c. Rozhodným datem pro začátek či ukončení běhu lhůt jsou úkony činěné touto osobou nebo vůči
této osobě.
2. Doručování písemností:
a. Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není
v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
b. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly této osobě doručeny. Od této doby začínají
běžet i případně lhůty vázané na doručení písemností.
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3. Doručovací adresy:
a. Adresa pro doručování písemností osobně nebo prostřednictvím doručovací služby: JUSTITIA
TENDER PARTNERS, s.r.o., 28. října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00.
b. Adresa pro doručování písemností e-mailem: tender@justitia.cz.
4. Kontaktní osoby:
Mgr. Vlastimil Křesálek, tel. +420 603 430 773 nebo Ing. Lukáš Křesálek, tel. +420 778 088 818.

Čl. 7.: Dodavatel
Dodavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje službu, pokud má sídlo, místo
podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel.

Čl. 8.: Komunikace zadavatele s dodavatelem
Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem doručovány e-mailem.

Čl. 9.: Zadávací podmínky
1. Zadávací podmínky:
a. Zadávací podmínky tvoří veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci.
b. Zadávací podmínky jsou pro dodavatele závazné.
2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
a. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
b. Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
c. Všem dodavatelům bude poskytnuta stejně hodnotná informace.
3. Způsob zasílání požadavků na dodatečnou informaci:
a. Žádost o dodatečnou informaci může podat pověřený pracovník dodavatele.
b. Žádost o dodatečnou informaci může být zasílána i e-mailem na adresu tender@justitia.cz.
c. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
4. Nesplnění zadávacích podmínek je důvodem k vyřazení nabídky z účasti v zadávacím řízení.

Čl. 10.: Zadávací lhůta
1. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni.
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2. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce tří měsíců.
3. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
4. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavateli, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
5. Dodavateli, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy.

Čl. 11.: Informace o předmětu veřejné zakázky
1. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby „Infrastruktura pro 15
RD – Biskupice SO 01 Komunikace“.
Jedná se o obslužnou komunikaci, větev 1 s napojením lokality ze silnice II/371. Délka je navržena
210,50 m. Šířka komunikace je navržena 5,50 m. Pojížděný chodník o šířce 2,00 m s krytem z
betonové dlažby. Zelený pás o šířce 1,00 m. Při napojení na silnici II/371, bude v místě stávajícího
příkopu zbudován železobetonový propustek DN 600. Součástí bude vsakovací rýha pro dešťové
vody.
Větev 2 je kolmo napojena na Větev 1, délka je navržena 46,05 m. Kryt komunikace je navržen
asfaltový. Šířka 3,00 m. Při pravé straně je navržen chodník o šířce 2,00 m. Kryt chodníku je navržen z
betonové dlažby. Uliční vpusti V3, V4, V5 budou napojeny do zasakovací rýhy. Rýhové vsakování bude
umístěno pod komunikací.
Rýhové vsakování
Dren PVC 160 65,00 m
Přípojky od UV - jsou součástí komunikace
2. Předmětem veřejné zakázky je dále:
a. výkon činnosti koordinátora BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi (stavbě)
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích
b. vypracování plánu BOZP
c. geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) pro potřeby zápisu do katastru
nemovitostí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno zadavateli 6x
v tištěné a 6x v elektronické formě (na CD), zaměření bude pro každá katastrální územní zvlášť
d. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o
dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb. (5x tištěná verze + 5x CD)
e. zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti díl a průzkumů dle ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek
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požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí
f. provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech prostor
stavbou dotčených.
3. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v zadávací dokumentaci.
4. Předmět veřejné zakázky není rozdělen na části.
5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky
na základě Nařízení komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum
CPV takto:
kód CPV

popis

45000000-7

Stavební práce

45213300-6

Stavby sloužící dopravě

Čl. 12.: Lhůta plnění veřejné zakázky
1. Zahájení prací: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dne 3. 5. 2016.
2. Dokončení prací vč. předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 7. 2016.

Čl. 13.: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2,66 mil. Kč bez DPH.

Čl. 14.: Poskytnutí zadávací dokumentace
1. Textová část zadávací dokumentace:
Textová část zadávací dokumentace je poskytnuta současně s touto výzvou.
2. Část zadávací dokumentace neposkytnutá s výzvou:
a. Tuto část zadávací dokumentace zadavatel poskytne na základě písemné žádosti zaslané zmocněné
osobě.
b. Za dodavatele je oprávněn učinit žádost jím pověřený pracovník.
c. Žádost lze zaslat i e-mailem.
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d. Neposkytnutou část zadávací dokumentaci si lze vyzvednout osobně u osoby zmocněné výkonem
zadavatelské činnosti. Zadávací dokumentaci lze zaslat i na dobírku. Způsob poskytnutí zadávací
dokumentace dodavatel uvede ve své žádosti.
3. Náklady na poskytnutí zadávací dokumentace:
a. náklady na reprodukci: 700,- Kč
b. náklady na poštovné: 90,- Kč
c. náklady na balné: 50,- Kč
4. Platební podmínky:
a. V případě převzetí zadávací dokumentace osobně, uhradí dodavatel náklady související s
poskytnutí zadávací dokumentace hotově při jejím převzetí.
b. V případě zaslání zadávací dokumentace na dobírku, uhradí dodavatel náklady související s
poskytnutím zadávací dokumentace dobírkou.

Čl. 15.: Lhůta pro podání nabídek
1. Lhůta pro podání nabídek: 5. 4. 2016, 10:00 hod.
2. Osobně lze nabídku podat dne 5. 4. 2016 od 9:00 do 10:00 hod. Nabídku lze osobně doručit i
v jinou dobu, a to po předchozí domluvě s osobou zastupující zadavatele.
3. Nabídku lze doručit i jinou formou (poštou, kurýrní službou, apod.). V případě, že se dodavatel
rozhodne využít tento způsob doručení nabídky, doporučuje zadavatel avizovat tuto zásilku předem
osobě zastupující zadavatele.
4. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky.

Čl. 16.: Místo pro podání nabídek
1. Místem pro podání nabídky je adresa: JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o., kancelář Ostrava, 28. října
1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00.
2. Mapa s vyznačením místa pro podání nabídek je přístupná na https://mapy.cz/s/wuea.

Čl. 17.: Informace o otevírání obálek
1. Otevírání obálek proběhne dne 6. 4. 2016 od 17:00 hod.
2. Místem pro otevírání obálek je adresa: Obecní úřad obce Biskupice, Biskupice 11, Biskupice, PSČ
569 43.
3. Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky budou zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek.
4. Za dodavatele je oprávněna účastnit se otevírání obálek jedna osoba.
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5. Pokud není touto osobou osoba oprávněná za dodavatele jednat, předloží tato osoba oprávnění k
zastupování (např. plná moc), a to před zahájením otevírání obálek.
6. Dodavatel potvrdí svou účast na otevírání obálek podpisem v listině účastníků otevírání obálek.

Čl. 18.: Údaje o hodnotících kritériích
Údaje o hodnotících kritériích uvedeny v zadávací dokumentaci.

Čl. 19.: Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
1. Zadavatel požaduje prokázání splnění:
a. základních kvalifikačních předpokladů,
b. profesních kvalifikačních předpokladů, a
c. technických kvalifikačních předpokladů.
2. Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace je uvedena
v zadávací dokumentaci.
3. Technické kvalifikační předpoklady:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky
zadavatel požaduje seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (dále i
„referenční stavby“).
Vymezení minimální úrovně, rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění:
Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah
a složitost předmětu plnění veřejné zakázky na 2 liniové stavby ve finančním rozsahu (ceně) 1 mil. Kč
bez DPH každá.
Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávněnou za dodavatele jednat, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před podpisem smlouvy předložit
zadavateli seznam referenčních staveb. Seznam bude obsahovat:
a. název referenční stavby,
b. název objednatele,
c. rozsah plnění (cena v Kč bez DPH), a
d. dobu provedení stavby v členění zahájení: měsíc/rok, dokončení: měsíc/rok.
Přílohou seznamu budou kopie osvědčení objednatelů o řádném plnění referenčních staveb
obsahujících údaje dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ.
Tím není vyloučeno prokázání splnění kvalifikace jiným způsobem uvedeným v ZVZ.
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Čl. 20.: Prohlídka místa plnění
1. Pro podání nabídky není nezbytná prohlídka místa plnění.
2. Místo plnění je veřejně přístupné.

Čl. 21.: Informace o výsledku zadávacího řízení
1. O výsledku zadávacího řízení budou informováni všichni dodavatelé, kteří podali nabídky ve lhůtě
pro podání nabídek a kteří nebyli vyřazení z další účasti v zadávacím řízení.
2. Oznámení výsledku zadávacího řízení bude dodavateli sděleno formou Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky.
3. Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky bude obsahovat minimálně následující informace:
a. identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídky byly hodnoceny,
b. výsledek hodnocení nabídek vč. odůvodnění, a
c. pořadí nabídek.

Čl. 22.: Výhrady zadavatele
1. Zrušení zadávacího řízení:
a. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv bez uvedení důvodů, nejpozději však do
uzavření smlouvy.
b. O zrušení zadávacího řízení budou informováni všichni dodavatelé, kteří podali nabídky.
2. Náklady spojené s účastí v soutěži:
Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Čl. 23.: Jistota
1. Zadavatel požaduje zajištění plnění povinností dodavatele vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
jistotou ve výši 50.000,- Kč.
2. Jistotu dodavatel poskytne formou bankovní záruky, peněžní jistoty (složením částky na účet
zadavatele) nebo pojištění záruky.
3. Bankovní záruka: Bankovní záruka bude dodavatelem předložena v originále a v kopii
(doporučeno) jako součást nabídky. Bankovní záruka musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.
4. Peněžní jistota: pokud bude chtít dodavatel složit jistotu na účet zadavatele, pak jistotu složí na
účet č. 2500687098 /2010. Jako variabilní symbol uvede své IČO. Částka musí být na účet připsána
nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.
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5. Pojištění záruky: při pojištění záruky dodavatel předloží originál prohlášení pojistitele dle § 67
odst. 6 ZVZ. Pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.

Praha, 22. 3. 2016

Mgr. Vlastimil Křesálek, v.r.

