č.j. 02798/2019/SNHK

P Í S E M N Á V Ý Z V A K P O D Á N Í N AB Í D K Y
na veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem

Resslova - spisovna
zadávanou v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení

Tato výzva včetně jejích příloh je zároveň zadávací dokumentací.
(dále též jen „výzva“ nebo „zadávací dokumentace“)

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
osoba oprávněná jednat:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
00268810
CZ 00268810
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec
Králové, IČ: 64811069
Kontaktní osoba:

2.

Ing. Hana Luxová, tel. 731 500 512, e-mail: luxova@snhk.cz

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

2.1.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba objektu spisovny o celkové zastavěné ploše 501
2
m , včetně areálových rozvodů inženýrských sítí, dodávky regálového systému a demolice původního
zděného objektu na pozemcích st. p. č. 511/12 a 511/15 v k. ú. Hradec Králové a zajištění záručního
servisu na vybrané dodávky – výrobky, jak je specifikováno v čl. II odst. 2 smlouvy.

2.2.

Druh, množství a rozsah předmětu zakázky
Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikovaný projektovou dokumentací
2.2.1 „SPISOVNA RESSLOVA – PŘESTAVBA OBJEKTU, katastrální území Hradec Králové,
pozemky st. 511/12 a 511/15 MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ“
2.2.2 „RESSLOVA – DEMOLICE OBJEKTU, katastrální území Hradec Králové, pozemky st. 511/12
a 511/15 MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ“
vypracované PV PROJEKT – spol. s r. o., IČ 25996282, Ing. Prokop Vacek, ČKA, č. autorizace
0600650, (dále jen „projektová dokumentace“) a dále
2.2.3 ROZHODNUTÍ – schválení stavebního záměru č. j. MMHK/221895/2018 ST2/Bo ze dne 10.
12. 2018
2.2.4 SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY č. j. MMHK/172623/2018 ST2/Bo ze dne 26. 9. 2018
Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace a je závazným podkladem pro
vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je její součástí.
Dodavatel provede dílo rovněž v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních a stanoviscích
dotčených orgánů a organizací, které jsou součástí projektové dokumentace.
Na základě § 89 odst. 6 zákona, v případě že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 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, umožňuje zadavatel použití
jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

2.3.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kód)
35000000-4 Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení
39151100-6 Regály
44000000-0 Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické
přístroje)
45000000-7 Stavební práce
45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště
45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
45200000-9 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45300000-0 Stavební montážní práce
45400000-1 Práce při dokončování budov
51000000-9 Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
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2.4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 16.000.000 Kč bez DPH.

2.5.

Využití poddodavatele
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel v nabídce určil části veřejné
zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. předložení seznamu poddodavatelů s
uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Dodavatel, který bude prokazovat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace či profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona prostřednictvím jiných osob, uvede tyto jiné
osoby rovněž v příloze č. 3 – vzor Prohlášení o poddodavatelích. Doklady, které je dodavatel v
takovém případě povinen zadavateli k jiné osobě dle § 83 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2 zákona
předložit, předloží až vybraný dodavatel na výzvu zadavatele dle § 122 odst. 3 zákona.

3.
3.1.

DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Termín zahájení realizace veřejné zakázky nejdříve 4. 5. 2020, nebo nabytím účinnosti smlouvy,
přičemž rozhodující je skutečnost, která nastane později.
Termín dokončení předmětu veřejné zakázky nejpozději 11. 11. 2020.

3.2.
3.3.

4.
4.1.

Provádění záručního servisu: průběžně v záruční době dle výrobcem předepsaných servisních
úkonů.
Místem plnění veřejné zakázky p. č. st. 511/12, st. 511/15, st. 511/2, 168/16 a 168/2 v k. ú. Hradec
Králové.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 6. 11. 2019 ve 13 hod. a 13. 11. 2019 v 9 hod. Sraz
účastníků v Resslově ulici u č. p. 1281 (areál Městské policie Hradec Králové) vždy minimálně 5 minut
před zahájením zadávacího řízení.

PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Podmínky kvalifikace

4.1.1 Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 74 zákona.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
 výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
 potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
 písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
 písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
 potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
 výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
4.1.2 Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 77
odst. 1, 2 písm. a) a c) zákona.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (je-li v něm nebo v jiné obdobné
evidenci zapsán),
 dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to
provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

3/8

 dokladu prokazující odbornou způsobilost dodavatele či osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel
splnění profesní způsobilosti prokazuje, a to osvědčení o autorizaci ve smyslu 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, osoby, která bude
odpovídat za odborné vedení realizace stavby - zadavatel požaduje autorizaci v oboru pozemní
stavby - zadavatel požaduje autorizaci v oboru pozemních staveb v úrovni autorizovaný technik,
případně autorizovaný inženýr.
4.1.3 Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace v rozsahu dle ustanovení § 78 odst. 1
zákona.
Dodavatel prokazuje splnění ekonomické kvalifikace předložením výkazu zisku a ztrát dodavatele s
minimálním ročním obratem dosaženým dodavatelem ve výši 30 mil. Kč, a to za 3 bezprostředně
předcházející účetní období.
4.1.4 Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace v rozsahu dle ustanovení § 79 odst. 2
písm. a), c), d) a i) zákona.
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením:
 seznamu stavebních prací spočívajících v realizaci staveb obdobného charakteru, poskytnutých
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, přičemž zadavatel požaduje
předložit alespoň
4.1.4.1 1 stavební práci výstavby či rekonstrukce stavby občanské vybavenosti s finančním
plněním minimálně ve výši 13 mil. Kč bez DPH,
4.1.4.2 1 stavební práci spočívající v realizaci nosné ocelové konstrukce s opláštěním ze
sendvičových panelů s finančním plněním minimálně ve výši 1,5 mil. Kč bez DPH,
4.1.4.3 1 stavební práci spočívající v realizaci demolice nebo bouracích prací (bourání zděných,
betonových a železobetonových konstrukcí) včetně odvozu sutí a likvidace odpadů
s finančním plněním minimálně ve výši 500 tisíc Kč bez DPH,
4.1.4.4 1 stavební práci, spočívající/obsahující v realizaci zařízení silnoproudé elektrotechniky
s finančním plněním minimálně ve výši 500 tisíc Kč bez DPH,
4.1.4.5 1 stavební práci, spočívající/obsahující v realizaci zařízení vzduchotechniky/klimatizace
s finančním plněním minimálně ve výši 500 tisíc Kč bez DPH,
4.1.4.6 1 stavební práci, spočívající/obsahující v realizaci elektronické zabezpečovací
signalizace a elektrické požární signalizace s finančním plněním minimálně ve výši 300
tisíc Kč bez DPH.
přičemž referenční realizace 4.1.4.2-6 mohou být prokázány na jedné stavbě, a to i na stavbě,
kterou dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 4.1.4.1,




seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, který bude obsahovat
minimálně osobu stavbyvedoucího, který řídil minimálně 2 (dvě) stavební zakázky, jejichž
předmětem byla rekonstrukce, přestavba, vestavba, přístavba či nástavba budovy občanské
vybavenosti (veřejné či společenské využití či obdobné účely - nikoliv rodinných domů),
s minimálním finančním objemem 10.000.000 Kč bez DPH u každé takové stavby; účastník
prokáže předložením profesního životopisu stavbyvedoucího, ve kterém bude rovněž uveden
vztah stavbyvedoucího k dodavateli,
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení za
poslední tři roky, přičemž účastník zadávacího řízení musí prokázat, že průměrný roční počet
zaměstnanců či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru, za poslední
tři roky nepoklesl pod 10 osob.

4.1.5 Prokazování splnění podmínek kvalifikace
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Podle ustanovení § 53 odst. 4 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení předkládají dodavatelé
v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo
jednotným evropským osvědčením. 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.
Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace tvoří přílohu č. 1 Výzvy. Předloží-li dodavatel jako
součást nabídky řádně vyplněné a datované předmětné čestné prohlášení o splnění podmínek
kvalifikace, splní dodavatel kvalifikaci v rozsahu, jak požaduje zadavatel výše.
4.2.

Technické podmínky, Další požadavky zadavatele na obsah nabídky:
Kvalitativní a technické podmínky realizace stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci, zejména
v projektové dokumentaci.
Dodavatelé dále do nabídky vloží kopie technických listů, návodů včetně popisu nebo fotografií
nabízeného regálového systému a sendvičového opláštění (z předložených dokumentů musí být
zřejmé splnění technických parametrů a vzhled výrobku).

4.3.

Obchodní a smluvní podmínky a Pojištění
Blíže jsou obchodní podmínky specifikovány ve vzoru smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 této Výzvy.
Dodavatel předloží návrh smlouvy, který musí bezvýhradně odpovídat vzoru smlouvy o dílo a
zadávacím podmínkám, doplněný dodavatelem o vyznačené údaje. Pokud návrh smlouvy nebude
odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, může být tato skutečnost
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Vybraný účastník (dále také „dodavatel“) bude povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na
odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 15 mil. Kč, a
to po celou dobu provádění stavby. Potvrzení o pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce předkládají
účastníci v nabídce.

5.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech upravených ve
vzoru smlouvy o dílo (příloha č. 2 Výzvy). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady,
jejichž vynaložení dodavatelé předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně veškerých rizik a
vlivů během provádění díla.

5.2

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).

5.3

Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, % sazbu a výši DPH a cenu
celkem včetně DPH. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

5.4

Nabídková cena díla bude rovněž zpracována a předložena ve formě ocenění soupisu stavebních
prací a dodávek. Bude předložen vyplněný soupis prací zpracovaný projektantem, po jednotlivých
položkách, který je součástí zadávacích podmínek.
Dodavatel je povinen ocenit všechny položky soupisu dodávek a prací, položky NESMÍ být oceněny
částkou 0 Kč.
Celková nabídková cena bude zahrnovat přiměřený zisk dodavatele a veškeré náklady nezbytné
k realizaci díla. Zejména se jedná o:
• náklady spojené s vytýčením stavby a sítí, pasportizací sousedících objektů a ploch,
• náklady a poplatky za skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při stavební činnosti,
• úhrada poplatků, měření, zkoušek, atestů a jiných činností a výkonů nezbytných k provedení a
řádnému předání díla v cenové úrovni odpovídající termínu realizace všech prací a dodávek,
• zajištění zařízení staveniště (součástí bude i stavební buňka či obdobný prostor vybavený stoly a
židlemi pro konání kontrolních dnů po celou dobu realizace díla),
• dokumentace skutečného provedení stavby*),
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• fotodokumentace uložení všech odkrytých sítí, průběžná fotodokumentace stavby – vše
v elektronické podobě
• zaměření skutečného provedení stavby*),
• geometrický plán v návaznosti na vlastnické vztahy, věcná břemena, změnu druhu pozemku – pro
budoucí případný vklad do katastru nemovitostí, v tištěné i elektronické podobě (GP je nutné projednat
s Odborem správy majetku města HK),
• příprava kompletních podkladů k předání stavby včetně podkladů pro vydání kolaudačního
souhlasu*),
• předání díla v cenové úrovni odpovídající termínu realizace všech prací a dodávek
*) dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby bude
zpracována ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě počtu 3 paré +
data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátu .DWG, vše v souřadnicovém
systému S-JTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část ve formátech .PDF a textovou část ve
formátech .PDF, .DOC, .DOCX, .XLS nebo .XLSX.
5.5

6.

Zábor na části p. č. 168/15 v k. ú. Hradec Králové o ploše 137 m2 (viz ZOV – situační výkres) zajišťuje
a hradí objednatel. Objekt určený k demolici bude před předáním staveniště zhotoviteli díla vyklizen.

OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

6.1

Nabídka bude předložena v písemné formě, v elektronické podobě, v českém jazyce a bude
obsahovat části uvedené v čl. 6.2 Výzvy. Zadavatel nepřipouští jinou podobu podání nabídek než
elektronickou, nabídka bude vyhotovena a podána v souladu s ust. § 107 zákona obdobně.

6.2

Předložené části, listiny či doklady nabídky budou vloženy jako dokumenty oskenovaných originálů
ručně podepsaných dokumentů ve formátu *pdf či mohou být vloženy i ve formátu vytvořeného *pdf ze
základních formátů (word).

6.3

Zadavatel doporučuje, aby nabídka ve formátu *pdf byla strukturována následujícím způsobem:
-

identifikační údaje dodavatele,
obsah s očíslováním jednotlivých kapitol (nepovinná součást nabídky),
dokumenty prokazující splnění podmínek kvalifikace (čl. 4.1 Výzvy),
návrh smlouvy podepsaný (čl. 4.3 Výzvy),
potvrzení o pojištění (čl. 4.3 Výzvy),
nabídková cena (zpracovaná dle čl. 5 Výzvy – oceněný soupis prací),
specifikace uchazečem oceněné dodávky regálového systému a sendvičového opláštění (čl. 4.2.
Výzvy).

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny doklady a údaje uvedené výše v tomto bodě Výzvy.
6.4

7.

Vzhledem ke skutečnosti, že identifikace a autentizace dodavatele je provedena rámci procesu jeho
registrace do elektronického nástroje, nepožaduje zadavatel, aby byla nabídka dodavatelem
podepsána: od dodavatele není vyžadován (elektronický ani jiný) podpis nabídky jako celku ani podpis
žádného z dokumentů tvořících nabídku (tedy například ani podpis krycího listu nebo čestných
prohlášení činěných dodavatelem).

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu v Kč bez
DPH. V případě rozdílnosti nabídkové ceny uvedené ve smlouvě a jinde v nabídce účastníka, bude
pro účely hodnocení rozhodná nabídková cena uvedená ve smlouvě.

8.

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
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Při posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnoticí komise
též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá hodnoticí komise
od účastníka písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny; zdůvodnění musí být
účastníkem doručeno ve lhůtě přiměřené vzhledem k obsahu takové žádosti. Hodnoticí komise
v takovém případě postupuje dle ust. § 113 zákona.

9.

LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK

9.1

Lhůta pro podání nabídky končí dne 25. 11. 2019 v 10:00 hod. Nabídka podaná po uplynutí lhůty pro
podání nabídek se dle ustanovení § 28, odst. 2 zákona nepovažuje za podanou a v průběhu
zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

9.2

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION
v. 3.3 - Tender arena (dále jen „Tender arena“), provozovaný na adrese https://www.tenderarena.cz/,
kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na
uživatelskou podporu.

9.3

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji Tender arena a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí
„účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

10. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
10.1 Nabídky v elektronické podobě budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
10.2 Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel
provede otevírání nabídek v souladu s ust. § 109 ZZVZ bez účasti účastníků zadávacího řízení.

11. DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je v souladu s § 96 zákona k dispozici ke stažení na profilu
zadavatele - https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove.

12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
12.1 Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost
dodavatele musí být doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace této
veřejné zakázky podávali prostřednictvím Tender arena.
12.2 Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, uveřejní na profilu
zadavatele vč. přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.
12.3 Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti dodavatele.
12.4 Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu nebo doplnění
zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona.

13. DALŠÍ PODMÍNKY A INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
13.1. Zadávací řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a
jeho prováděcími právními předpisy.
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13.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky.
13.3. Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.
13.4. Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
13.5. Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást
dokumentace o veřejné zakázce.

14. POVINNOST VYBRANÉHO DODAVATELE
14.1. Vybraný dodavatel je na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 zákona povinen předložit
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění podmínek kvalifikace uvedených v čl.
4.1.1 - 4.1.4, pokud je již zadavatel nemá k dispozici. 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.
14.2. Nebude-li možné u vybraného dodavatele, který je právnickou osobou zjistit údaje o skutečném
majiteli postupem podle § 122 odstavce 4 zákona, je vybraný dodavatel dle § 122 odst. 5 zákona
povinen na výzvu zadavatele předložit:
a) výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
b) sdělit identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a předložit doklady, z
nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
14.3. V případě, že vybraný dodavatel nesplní shora uvedené povinnosti, bude zadavatelem v souladu
s § 122 odst. 7 zákona ze zadávacího řízení vyloučen.
14.4. Zadavatel dále upozorňuje, že dle § 48 odst. 9 zákona je zadavatel povinen vyloučit vybraného
dodavatele též v případě, pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá, že vybraný
dodavatel je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá
vydány výlučně zaknihované akcie.
14.5. Zadavatel zároveň upozorňuje, že dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se zadávacího
řízení nesmí účastnit jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje
kvalifikaci, obchodní společnost, ve které člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní
správy, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25
% účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost
vyloučit ze zadávacího řízení.

15. PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace (VZOR)
vzor smlouvy o dílo
prohlášení o poddodavatelích a jiných osobách
projektová dokumentace (viz bod 2.2.1 a 2.2.2 výzvy)

V Hradci Králové dne 23. 10. 2019
oprávněná osoba:
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc
primátor města
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