Výzva k podání nabídek
a textová část zadávací dokumentace
PLOŠNÉ VYSPRÁVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V ROCE 2022

Jedná se o podlimitní zadávací řízení ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na uzavření
rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. (dále jen „rámcová dohoda“) zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel Město Třebíč tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky.
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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022

Ev. č. přidělené zadavatelem:

21170020

Výsledek veřejné zakázky:

Uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže s
jedním dodavatelem

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Třebíč

Adresa zadavatele:

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČO/DIČ zadavatele:

00290629/ CZ00290629

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.trebic.cz

2.

INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Místo pro podání nabídek:

Elektronicky na profilu zadavatele:
http://zakazky.trebic.cz

Zahájení zadávacího řízení:

21. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek:

9. 11. 2021 v 11:00 hodin

Další informace lze získat:

U kontaktní osoby zadávacího řízení

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Smluvní zástupce zadavatele:

PMA tender s.r.o.

Kontaktní adresa:

Březinova 746/29, 616 00 Brno

IČO/DIČ:

03584607 / CZ03584607

Kontaktní osoba:

Jakub Špeta

Telefon:

+420 739 081 489

E-mail:

j.speta@pmadvisory.cz

Smluvní zástupce zadavatele se podílel na zpracování textové části zadávací dokumentace
v rozsahu stanoveném zadavatelem. Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli,
vyjma podání nabídek, bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadávacího řízení.
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4.

DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4.1.1.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje EZAK dostupného na https://zakazky.trebic.cz, který je zároveň profilem zadavatele.
Veškeré úkony včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky,
se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

4.1.2.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.trebic.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.trebic.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

4.1.3.

Písemnosti v zadávacím řízení budou doručovány elektronickými prostředky –
prostřednictvím systému E-ZAK na https://zakazky.trebic.cz.

4.1.4.

Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje den a hodina
doručení elektronické zprávy.

4.1.5.

Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na
https://zakazky.trebic.cz/test_index.html.

4.1.6.

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování
nabídky. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.trebic.cz. Odkaz
pro
tuto
konkrétní
veřejnou
zakázku
je
https://zakazky.trebic.cz/contract_display_693.html.
Textová
část
zadávací
dokumentace bude poskytnuta (zveřejněna) na uvedeném odkazu neomezeným a
přímým dálkovým přístupem.

5.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1.1.

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže s jedním
dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce plošné vysprávky místních komunikací na území města Třebíče, včetně jeho místních
částí, v roce 2022.

5.1.2.

Zadavatel požaduje provedení oprav s použitím následující technologie (jedná se o
plošné vysprávky vozovek kobercového typu):
položení koberce - frézování vozovky do tl. 10 cm včetně odvozu materiálu do
10 km, uložení na skládku vč. poplatku (vyfrézovaná živice bude uložena na skládku
investora bez poplatku), dobourání po fréze včetně naložení a dopravy materiálu do
10 km, uložení na skládku vč. poplatku, doplnění kameniva na vyspravení případných
nerovností ACP 16+ (0,1 t/m2), očištění komunikace, postřik spojovací emulzí 0,5
kg/m2, pokládka ACO 11+ 50/70, 50 mm, ČSN EN 13108-1.

5.1.3.

Další případné práce související s opravou povrchu místních komunikací:
vytrhání betonových obrubníků a krajníků (případně přídlažby z žulové kostky),
očištění vytěžené žulové kostky, odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení na
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skládku včetně poplatku, vyrovnání podkladu štěrkodrtí, dodání nových silničních
obrubníků 1000/250/150 mm, krajníků 500/250/80 mm případně doplnění žulové
kostky včetně osazení do betonu s opěrou, vodorovné dopravní značení (nástřik
reflexní barvou), výšková úprava včetně demontáže kanalizačních poklopů, rámů
uličních vpustí, hydrantů a šoupat, přeložení chodníkové dlažby v nezbytném
rozsahu.
5.1.4.

Opravy musí být provedeny tak, aby zaručovaly celistvost a dostatečnou trvanlivost
krytu vozovky.

5.1.5.

Předmět veřejné zakázky dle rámcové dohody bude realizován na základě
jednotlivých objednávek na dílčí plnění dle potřeb zadavatele. Bližší podrobnosti
vztahující se k předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody
jsou uvedeny v obchodních podmínkách (závazných smluvních podmínkách) pro
uzavření rámcové dohody, které jsou součástí zadávací dokumentace.

5.1.6.

Předmět prací je blíže specifikován v přílohách této zadávací dokumentace.

5.1.7.

Vybraný dodavatel je povinen postupovat v souladu s Akčním plánem zlepšování
kvality ovzduší v Třebíči, a to především s bodem 7.26 BD3 Omezování prašnosti ze
stavební činnosti (dostupný zde: https://www.trebic.cz/akcni-plan-zlepsovani-kvalityovzdusi-2018-mesto-trebic/d-41793); podrobná opatření stanoví rámcová dohoda.

5.2.

MÍSTO PLNĚNÍ

5.2.1.

Kraj Vysočina – kód NUTS CZ063

5.2.2.

Třebíč – kód ZÚJ 590266

5.3.

DOBA PLNĚNÍ

5.3.1.

Zahájení: dle rámcové dohody

5.3.2.

Dokončení: dle rámcové dohody

6.

CPV

6.1.

CPV
Hlavní CPV kód:
45000000-7 Stavební práce

6.2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA A MAXIMÁLNÍ HODNOTA DODANÉHO PLNĚNÍ
Předpokládaná hodnota činí 10 487 982,- Kč bez DPH. Maximální nepřekročitelná
hodnota dodaného plnění činí 12 396 694,- Kč bez DPH.

7.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

7.1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

7.1.1.

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele,
f) má splatný dluh vůči městu Třebíč či jeho příspěvkovým organizacím.
7.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

7.2.1.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

7.2.2.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem
tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto
oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

7.2.3.

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

7.3.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

7.3.1.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2
písm. a) zákona.

7.3.2.

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením výběrového řízení.
Požadovaná minimální úroveň:
3 zakázky obdobného charakteru v minimální výši plnění 3.000.000 Kč bez DPH
(obdobným charakterem se rozumí práce spočívající v provedení prací obdobného
charakteru, tedy dopravní stavby zahrnující asfaltování). Pokud byla obdobná
zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném)
se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení.
Současně pokud není z osvědčení zřejmé, zda součástí byly požadované práce, je
účastník povinen k tomuto doložit čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou
zastupovat účastníka.
Způsob prokázání:
Seznam staveních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
výběrového řízení dle výše uvedené specifikace. Součástí seznamu stavebních prací
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musí být popis a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních
požadavků zadavatele, dále doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele
pro ověření reference (jméno, telefon, e-mail). Dodavatel může využít vzorový
seznam stavebních prací z přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.
7.4.

PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

7.4.1.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

7.4.2.

Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
je obsažen v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

8.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1.1.

Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejných
zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, a to formou textu rámcové dohody
obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel
vyplní v textu rámcové dohody údaje, které jsou určeny k vyplnění. Rámcová dohoda
bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat pozměněný obsah rámcové
dohody mimo místa určená k vyplnění, může být ze soutěže vyřazena a dodavatel
vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

8.1.2.

Stavební práce budou realizovány na základě rámcové dohody dle jednotlivých výzev
(objednávek) zadavatele (objednatele) na dílčí plnění. Rozsah dílčího plnění, cena
dílčího plnění, místo dílčího plnění a termín realizace jednotlivých dílčích plnění
budou specifikovány v jednotlivých objednávkách. Způsob zadávání jednotlivých
dílčích plnění je podrobně popsán v obchodních podmínkách ve smyslu návrhu
rámcové dohody.

8.1.3.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen realizovat jednotlivé dílčí objednávky
v časovém a věcném rozsahu stanoveném objednatelem, tedy že dodavatel nastoupí
k provedení prací vždy dle požadavku objednatele a jednotlivá dílčí plnění mohou být
realizována samostatně v krátkých časových rozestupech a bez ohledu na věcný
rozsah jednotlivých dílčích plnění. S ohledem na povahu zakázky objednatel nemůže
brát ohled na případnou zvýšenou náročnost takového postupu na straně dodavatele,
spočívající například v častých přesunech techniky a zaměstnanců.

9.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1.1.

Nabídkovou cenou se rozumí celková nabídková cena v Kč včetně DPH, kterou
dodavatel doplní do Soupisu jednotkových cen stavebních prací, a to na základě
zadavatelem stanovených předpokládaných množství a dodavatelem nabídnutých
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jednotkových cen. Dodavatel vyplní jednotkové ceny v českých korunách bez DPH
do barevně vyznačených polí Soupisu jednotkových cen stavebních prací. Do jiných
polí, zejména do součtových vzorců, dodavatel nebude zasahovat.
9.1.2.

Nabídková cena musí být zpracována v českých korunách v členění dle Soupisu
jednotkových cen stavebních prací, který je součástí zadávací dokumentace a
zároveň přílohou č. 1 rámcové dohody, tj. v následujícím členění:
-

jednotková cena za 1 m2, 1 t, 1 bm, 1 kpl v Kč bez DPH jednotlivých položek,

-

celková cena pro zadavatelem přepokládané množství jednotlivých položek v
Kč bez DPH,

-

celková nabídková cena v Kč bez DPH (za celkové předpokládané množství
jednotlivých položek v součtu).

-

celková nabídková cena v Kč včetně DPH (za celkové předpokládané množství
jednotlivých položek v součtu).

9.1.3.

Jednotkové ceny musí být v Soupisu jednotkových cen stavebních prací stanoveny
jako nejvýše přípustné, které není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně
neupravuje tato zadávací dokumentace.

9.1.4.

Jednotkové ceny uvedené v Soupisu jednotkových cen stavebních prací musí
obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení
příslušných prací. Jednotkové ceny musí obsahovat předpokládaný vývoj cen až do
konce platnosti rámcové dohody, jakož i předpokládaný vývoj kurzů české koruny
k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

10.

HODNOTICÍ KRITÉRIA

10.1.1. Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky.
10.1.2. Základní hodnotící kritérium je:
Č.
dílčího
kritéria
1.

Popis kritéria

Váha v %

Nabídková cena v Kč včetně DPH

100

10.1.3. Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH stanovená v souladu s
touto zadávací dokumentací, a to tak, že jako nejvhodnější bude určena nabídka,
která bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH. Ostatní
nabídky budou seřazeny dle celkových nabídkových cen v Kč včetně DPH dle pořadí.
10.1.4. V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a v Soupisu
jednotkových cen stavebních prací se k ceně uvedené v krycím listu nabídky
nepřihlíží.
10.1.5. Nabídky v cizí měně se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platným
k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.
10.1.6. V případě rovnosti nabídkových cen u nejlépe hodnocených nabídek o pořadí nabídek
rozhodne los. K losování budou přizváni zástupci dotčených účastníků.
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11.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

11.1.

DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH RÁMCOVÉ DOHODY

11.1.1. Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh rámcové
dohody, zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis
z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy
v originále nebo v ověřené kopii).
11.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

11.2.1. Účastník je povinen v nabídce předložit seznam předpokládaných poddodavatelů,
pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejných
zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude každý z poddodavatelů plnit.
Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě
rámcové dohody využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce
(prohlášení, že veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody nebudou
plněny prostřednictvím poddodavatele).
11.2.2. Vzor seznamu poddodavatelů je obsažen v příloze zadávací dokumentace.

12.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

12.1.

OBECNÉ POŽADAVKY

12.1.1. Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
12.1.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty, u kterých zadavatel
požaduje podpis, budou podepsány ručně a naskenovány, nebo budou opatřeny
elektronickým podpisem dotyčné osoby.
12.1.3. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Zadavatel dále nepřipouští nabídky
obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací
dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen
pro nesplnění podmínek zadání.
12.1.4. Pod pojmem nabídka se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně
zadavateli na základě zadávacích podmínek (tj. zejména návrh rámcové dohody
předložený účastníkem včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo
zadavatelem v zadávacích podmínkách, doklady o kvalifikaci). Nabídka a veškeré
ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém
jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka; povinnost připojit k dokladům
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve
slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce) v písemné formě v
elektronické podobě.
12.1.5. Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně
kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena
v krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být
doručovány dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění
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nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny apod.).
12.1.6. Nabídka dodavatele může být podána pouze písemně v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.trebic.cz. Pro účely
zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje
zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu pdf, jpg nebo doc (textové části
nabídky) a xls (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
12.1.7. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou
dostupné na:
https://zakazky.trebic.cz/ (Uživatelská příručka, Manuál elektronického podpisu).
12.1.8. Podmínkou podání nabídky prostřednictvím systému E-ZAK je registrace dodavatele
v systému, kterou lze provést na https://zakazky.trebic.cz/registrace.html. Podmínkou
registrace je uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
12.1.9. Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na
https://zakazky.trebic.cz/test_index.html.
12.1.10. Odeslat nabídku v elektronickém nástroji E-ZAK může např. zaměstnanec účastníka
bez nutnosti doložení plné moci pro tuto osobu.
12.1.11. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují
za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.
12.2.

STRUKTURA NABÍDKY

12.2.1. Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh rámcové dohody, zastupovat
dodavatele (pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)
Návrh rámcové dohody včetně příloh
Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že veřejné zakázky zadávané na
základě rámcové dohody nebudou plněny prostřednictvím poddodavatelů

LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

13.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí 9. 11. 2021 v 11:00 hodin.
13.1.2. Otevírání nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek
je v souladu se zákonem neveřejné.
13.1.3. Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.

14.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

14.1.1. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
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a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu
a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.
14.1.2. Zadavatel posoudil v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ dodržení zásad sociálně
a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ.
14.1.3. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení,
s výjimkou případů podle § 40 odst. 4 ZZVZ. Nabídky se dodavatelům nevracejí
a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadávacím řízení.
14.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele
u třetích osob.
14.1.5. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona. Zadavatel vyloučí vybraného
dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud
nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů;
k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení
o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.
14.1.6. Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle
§ 122 odst. 3 ZZVZ vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné
evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
g)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a

h)

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
- výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
- seznam akcionářů,
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

14.1.7. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly
(viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů).
14.1.8. Zadavatel si vyhrazuje právo posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu
postupem podle § 113 ZZVZ.
14.1.9. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.
14.1.10. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě
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se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.

15.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

15.1.1. Zadávací dokumentace má následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis jednotkových cen stavebních prací
Příloha č. 2 – Návrh rámcové dohody
Příloha č. 3 – Editovatelné přílohy
- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení o kvalifikaci
- Seznam stavebních prací
- Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Orientační mapy lokalit, ve kterých bude probíhat plnění
V Brně dne 21. 10. 2021

Jakub Špeta

Digitálně podepsal Jakub
Špeta
Datum: 2021.10.21 12:14:52
+02'00'

----------------------------------------------Město Třebíč
Jakub Špeta, PMA tender s.r.o.
pověřen zadavatelem
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