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Z ADÁ VA CÍ DOKUMENTA CE
K VEŘEJNÉ ZA KÁ Z CE
MÚK MORA VANSKÁ
_____________________________________________________________________________
I.

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČO

607 33 098

Zastoupen

Ing. Luděk Borový

Kontaktní osoba

Bc. Milena Bartíková

II.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro
územní rozhodnutí (DÚR), součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k
zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti
o vydání územního rozhodnutí, včetně případné součinnosti
dodavatele zadavateli k získání územního rozhodnutí v právní moci.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Klasifikace zakázky (CPV)

71250000-5
71320000-7

URL zakázky

https://zakazky.bkom.cz/vz00000119

Druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení

Předpokládaná hodnota
Elektronický nástroj

Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Technické projektování

Otevřené řízení
Postupováno bude v souladu s §56 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
8.800.000,- Kč bez DPH
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
https://zakazky.bkom.cz/.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou
součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
popřípadě na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje
jsou dostupné na:
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https://zakazky.bkom.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf
https://zakazky.bkom.cz/manual_3/qcm-podepisovaci_applet-pdf
Dodavatel či účastník zadávacího řízení je povinen provést
registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se
zadavatelem.
https://zakazky.bkom.cz/registrace.html
V případě jakýchkoliv otázek týkajících se technického nastavení
dodavatel kontaktuje provozovatele elektronického nástroje E-ZAK
na e-mailu: podpora@ezak.cz.

III.

O B C H O D N Í A T E C H N I C K É P O D M Í NK Y , M Í ST O P L NĚ N Í

Místo a termín plnění

uvedeno v návrhu smlouvy o projektové přípravě
(dále také jen jako „smlouva“).

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou uvedeny v příloze ve formě textu návrhu
smlouvy.
Technické podmínky jsou uvedeny v přílohách k této zadávací dokumentaci.
Místo plnění je veřejně přístupné, zadavatel neumožňuje prohlídku místa plnění.
Podklady pro plnění předmětu veřejné zakázky:
Dokumentace ve stupni investiční záměr vypracovaná OI MMB, Oddělení předprojektové přípravy
staveb a kontroly, Ing. arch. Borisem Medkem, únor 2018.

IV.

KVALIFIKACE

Účastníci jsou povinni prokázat následující způsobilost a kvalifikaci tím, že předloží níže uvedené doklady.
Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ)
Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ (Účastník
může pro čestné prohlášení dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c), d) a f) použít formulář v příloze č. 2 této
zadávací dokumentace).
Profesní způsobilost (§ 77 ZVZ)
Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to
předložením následujících dokladů:

1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:
i.

Projektová činnost ve výstavbě,

3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží:
a)

Doklad o autorizaci pro obor dopravní stavby vydaný osobě, jejímž prostřednictvím účastník
zabezpečuje
odbornou
způsobilost
dle
zákona
č.
360/1992
Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění.

____________________________________________________________________________
Strana 2 (celkem 10)

____________________________________________________________________________
Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
Účastníci prokáží technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) ZZVZ, a to
předložením:
1. Seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení. Zadavatel doklady za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení nebude
zohledňovat.
Minimální úroveň:
i. Alespoň 1 (jednu) významnou službu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu minimálně dvoupruhové pozemní komunikace
včetně inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí s vydaným územním rozhodnutím v právní
moci o finančním objemu každé z nich minimálně 4.500.000,- Kč bez DPH, dokončených
v průběhu posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení.
Pokud účastník prováděl projektovou dokumentaci, nebo inženýrskou činnost s pomocí
poddodavatelů nebo ve sdružení nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem
prováděných prací musí být minimálně 4.500.000,- Kč bez DPH. Služby realizované v rámci
několika smluvních vztahů nelze sčítat.
ii. Alespoň 1 (jednu) významnou službu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu minimálně dvoupruhové pozemní komunikace
o finančním objemu každé z nich minimálně 4.500.000,- Kč bez DPH, dokončených v průběhu
posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení.
Pokud účastník prováděl projektovou dokumentaci s pomocí poddodavatelů nebo ve sdružení
nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem prováděných prací musí být
minimálně 4.500.000,- Kč bez DPH. Služby realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze
sčítat.
iii. Alespoň 1 (jednu) významnou službu, jejímž předmětem byla inženýrská činnost pro získání
územního rozhodnutí s vydaným územním rozhodnutím v právní moci na stavbu minimálně
dvoupruhové pozemní komunikace o finančním objemu každé z nich minimálně 1.500.000,- Kč
bez DPH, dokončených v průběhu posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení.
Pokud účastník prováděl inženýrskou činnost s pomocí poddodavatelů nebo ve sdružení nebo
jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem prováděných prací musí být minimálně
1.500.000,- Kč bez DPH. Služby realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze sčítat.
Způsob prokázání kvalifikace:
i. Předložením seznamu dokončených významných služeb realizovaných účastníkem v posledních
3 letech před zahájením zadávacího řízení. V seznamu významných služeb musí být uvedena
osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit.
Seznam musí vedle názvu a popisu (rozsahu) a předmětu významné zakázky obsahovat
identifikaci objednatele, místo realizace veřejné zakázky, doba realizace zakázky - minimálně
měsíc a rok zahájení a dokončení poskytování služeb, termín dodání, informaci o finančním
objemu účastníkem prováděných prací, uvedení hodnoty stavebních prací a provedení
inženýrské činnosti související se získáním územního rozhodnutí. Seznam musí být podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
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2. Účastník předloží seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné
zakázky (realizační tým), a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo
o osoby v jiném právním vztahu k dodavateli - poddodavatele.
Minimální úroveň:
i.

Realizační tým se musí skládat z minimálně 4 osob v následujícím složení:
✓ 1 osoba - odpovědný projektant v oboru dopravní stavby,
✓ 1 osoba - odpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
✓ 1 osoba - geotechnik,
✓ 1 osoba - koordinátor inženýrské činnosti pro získání ÚR.

Celkový maximální počet členů realizačního týmu zadavatel nijak neomezuje.
Způsob prokázání kvalifikace:
Předložení seznamu minimálně čtyř osob, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. V
seznamu bude uvedeno jméno člena týmu, jeho funkce, kterou bude zastávat při plnění veřejné
zakázky, jeho právní vztah k účastníku (zaměstnanec, poddodavatel apod.) a jeho odborné zaměření.

3. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci účastníka nebo vedoucích zaměstnanců účastníka nebo
osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných služeb. Pro plnění
VZ zadavatel vyžaduje sestavení minimálně 4 členného realizačního týmu. Osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci je požadováno u každé osoby z realizačního týmu, přičemž u této osoby musí být
splněny veškeré níže uvedené požadavky; osoba bude v návrhu smlouvy označena dle svého zařazení
v týmu.
Složení realizačního týmu:
Odpovědný projektant v oboru dopravní stavby
Minimální úroveň:
i. Autorizace v oboru dopravní stavby dle 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.
ii. Úplně vysokoškolské vzdělání ve studijním programu dopravní stavby nebo ve srovnatelném
programu.
iii. Praxe v oboru dopravní stavby jako odpovědný projektant nejméně 7 let
iv. Praxe ve výkonu funkce odpovědného projektanta dopravních staveb, alespoň na dvou
dokončených projektech, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni
DÚR na stavbě pozemní komunikace ve finančním objemu projektových prací každé z nich
alespoň 4.500.000,- Kč bez DPH.
v. Existence pracovního nebo obdobného poměru u účastníka, nebo, je-li fyzickou osobou
podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem.
Způsob prokázání kvalifikace:
i. Doklad o autorizaci.
ii. Vysokoškolský diplom.
iii. Profesní životopis (případně jejich přílohy), které budou obsahovat minimálně následující údaje:
jméno a příjmení člena, dosažené vzdělání, délku a stručnou charakteristiku odborné praxe,
informace o realizovaných obdobných zakázkách, ze kterých musí vyplynout název a popis
předmětu plnění zakázky, doba jejího plnění, rozpočtové náklady stavby a její stav ke dni podání
nabídky (dokončená x rozpracovaná), pozice člena týmu, ve které se na plnění obdobné zakázky
podílel, kontakt na objednatele obdobné zakázky.
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iv. Čestné prohlášení o délce praxe osoby odpovědného projektanta nebo o praxi odpovědného
projektanta na dokončených projektech obdobných pozemních komunikací a finančním objemu
každého z těchto projektů a to, zda se jednalo o zpracování projektové dokumentace ve stupni
DÚR.
v. Čestné prohlášení účastníka o existenci pracovního, nebo obdobného poměru u účastníka.
Účastníci uvedou tuto osobu do návrhu smlouvy jako odpovědného projektanta.
Odpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce
Minimální úroveň:
i. Autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle 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.
ii. Úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství, obor
konstrukce a dopravní stavby nebo ve srovnatelném programu.
iii. Nejméně 7 let praxe v oboru projektování mosty a inženýrské konstrukce.
iv. Prokazatelnou praxi ve výkonu funkce projektant - mosty a inženýrské konstrukce při realizaci
alespoň dvou zakázek spočívajících v provádění ve zpracování projektové dokumentace ve stupni
DÚR na stavbě mostního objektu nebo mostní estakády délky minimálně 100 m na stavbě
pozemní komunikace.
v. Existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou
podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem.
Způsob prokázání kvalifikace:
i. Doklad o autorizaci.
ii. Vysokoškolský diplom.
iii. Profesní životopis (případně jejich přílohy), které budou obsahovat minimálně následující údaje:
jméno a příjmení člena, dosažené vzdělání, délku a stručnou charakteristiku odborné praxe,
informace o realizovaných obdobných zakázkách, ze kterých musí vyplynout název a popis
předmětu plnění zakázky, doba jejího plnění, rozpočtové náklady stavby a její stav ke dni podání
nabídky (dokončená x rozpracovaná), pozice člena týmu, ve které se na plnění obdobné zakázky
podílel, kontakt na objednatele obdobné zakázky.
iv. Čestné prohlášení o délce praxe osoby odpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské
konstrukce nebo o praxi odpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce na
dokončených projektech na stavbě mostního objektu nebo mostní estakády délky minimálně
100 m na stavbě pozemní komunikace a finančním objemu každého z těchto projektů a to, zda
se jednalo o zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR.
v. Čestné prohlášení účastníka o existenci pracovního, nebo obdobného poměru u účastníka.
Účastníci uvedou tuto osobu do návrhu smlouvy jako odpovědného projektanta v oboru mosty a
inženýrské konstrukce.
Geotechnik
Minimální úroveň:
i. Autorizace v oboru geotechnika dle 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 a/nebo
Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
v oboru inženýrská geologie.
ii. Úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru inženýrská geologie
nebo ve srovnatelném programu.
iii. Nejméně 7 let praxe v oboru geotechnika.
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iv. Prokazatelnou praxi při realizaci alespoň dvou zakázek spočívajících v geodetických pracích,
provádění geotechnického průzkumu předběžného a/nebo, podrobného a/nebo doplňkového
při přípravě staveb pozemních komunikací.
v. Existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou
podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem.
Způsob prokázání kvalifikace:
i. Doklad o autorizaci/osvědčení MŽP.
ii. Vysokoškolský diplom.
iii. Profesní životopis (případně jejich přílohy), které budou obsahovat minimálně následující údaje:
jméno a příjmení člena, dosažené vzdělání, délku a stručnou charakteristiku odborné praxe,
informace o realizovaných obdobných zakázkách, ze kterých musí vyplynout název a popis
předmětu plnění zakázky, doba jejího plnění, rozpočtové náklady stavby a její stav ke dni podání
nabídky (dokončená x rozpracovaná), pozice člena týmu, ve které se na plnění obdobné zakázky
podílel, kontakt na objednatele obdobné zakázky.
iv. Čestné prohlášení o délce praxe osoby geotechnika nebo o praxi geotechnika na dokončených
geodetických pracích, provádění geotechnického průzkumu předběžného a/nebo, podrobného
a/nebo doplňkového při přípravě staveb pozemních komunikací.
v. Čestné prohlášení účastníka o existenci pracovního, nebo obdobného poměru u účastníka.
Účastníci uvedou tuto osobu do návrhu smlouvy jako geotechnika.
Koordinátor inženýrské činnosti pro získání ÚR
Minimální úroveň:
i. Úplné vysokoškolské vzdělání.
ii. Nejméně 7 let praxe v oboru inženýrská činnost pro dopravní stavby.
iii. Prokazatelnou praxi při realizaci alespoň dvou zakázek spočívajících ve výkonu inženýrské
činnosti, jakožto součást plnění zakázky a získání pravomocného ÚR.
iv. Existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou
podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem.
Způsob prokázání kvalifikace:
i. Vysokoškolský diplom.
ii. Profesní životopis (případně jejich přílohy), které budou obsahovat minimálně následující údaje:
jméno a příjmení člena, dosažené vzdělání, délku a stručnou charakteristiku odborné praxe,
informace o realizovaných obdobných zakázkách, ze kterých musí vyplynout název a popis
předmětu plnění zakázky, doba jejího plnění, rozpočtové náklady stavby a její stav ke dni podání
nabídky (dokončená x rozpracovaná), pozice člena týmu, ve které se na plnění obdobné zakázky
podílel, kontakt na objednatele obdobné zakázky.
iii. Čestné prohlášení o délce praxe osoby koordinátora inženýrské činnosti pro získání DÚR
spočívající ve výkonu inženýrské činnosti, jakožto součást plnění zakázky a získání pravomocného
ÚR.
iv. Čestné prohlášení účastníka o existenci pracovního, nebo obdobného poměru u účastníka.
Účastníci uvedou tuto osobu do návrhu smlouvy jako koordinátora inženýrské činnosti pro získání
DÚR.
Zadavatel výslovně požaduje, aby osoby realizačního týmu uvedené dodavatelem v nabídce se přímo
podílely na realizaci veřejné zakázky, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu
odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění veřejné zakázky.
Vzhledem k tomu, že kvalita realizačního týmu je zásadní, je případná změna členů týmu v průběhu
realizace předmětu zakázky možná pouze z objektivních příčin, a to po předchozím písemném schválení
zadavatelem a za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže kvalifikaci minimálně ve shodném
rozsahu a úrovni jako původní člen týmu.
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Prokazování kvalifikace
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele,
prokázat jednotným evropským osvědčením (zejména §87 ZZVZ), výpisem ze systému certifikovaných
dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228
ZZVZ) nebo v souladu s §45 odst. 4 ZZVZ.
Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v
§
83 ZZVZ – základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ prokáže účastník dle § 75 odst. 1 ZZVZ; pro jinou
osobu může použít čestné prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace (čestné prohlášení pro
prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 písm. c), d) a f).
Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé
společnou nabídku v souladu zejména s § 82 ZZVZ.
Dodavatel předloží zadavateli na jeho žádost originály nebo ověřené kopie dokladů o zadavatelem
požadované kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě (viz
čl. II.).
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení, které bude
elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém případě
postačí předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o původní
listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické
podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani
pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).

V.

HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky – nejnižší nabídková cena (100 %).

Hodnocena bude nabídková cena celkem v Kč bez DPH, uvedená v čl. VII. návrhu smlouvy o projektové
přípravě, jež se skládá z nacenění položek v příloze č. 1 návrhu smlouvy o projektové přípravě.
Cena uvedená v návrhu o projektové přípravě bude závazná pro uzavření smlouvy o projektové přípravě.
V případě rozporu mezi cenou uvedenou ve smlouvě a jinde v nabídce platí cena uvedená ve smlouvě.

VI.

N Á V R H SM L O U V Y

Návrh Smlouvy o zpracování projektové dokumentace včetně všech příloh nemusí být do nabídky
podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka.
Vybraný dodavatel je v souladu s § 104 odst. 1 ZZVZ povinen zaslat zadavateli na základě výzvy
podepsané návrhy smluv včetně všech příloh. Pokud tak vybraný dodavatel neučiní, zadavatel si
vyhrazuje právo jej v souladu s ust. § 124 odst. 2 ZZVZ vyloučit.
V případě, že oprávnění osoby zastupovat účastníka nevyplývá z dokladů, kterými se prokazuje splnění
kvalifikace, nabídka bude obsahovat doklad o takovém oprávnění.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou zpracovány do návrhu
textu smlouvy a jsou pro účastníka závazné. Účastník není oprávněn při zpracování návrhu smlouvy
měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma následujících případů:
a) Identifikace účastníka a osob oprávněných za něj jednat (hlavička a závěr textu);
b) Uvedení veškerých požadovaných údajů o ceně (čl. VII. odst.1 a příloha č. 1 smlouvy).
c) Vyplněná příloha č. 2.

____________________________________________________________________________
Strana 7 (celkem 10)

____________________________________________________________________________
VII.

VYUŽITÍ PODDODAVATELE

Zadavatel si v souladu s § 105 ZZVZ vyhrazuje, že činnosti odpovědného projektanta v oboru dopravní
stavby, odpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika, koordinátora
inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí, nebudou prováděny poddodavatelsky.
VIII.

JISTOTA

Zadavatel ve smyslu § 41 ZZVZ požaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností účastníka
vyplývajících mu z účasti v zadávacím řízení, a to ve výši 170.000,- Kč.
Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní
záruky, anebo formou pojištění záruky, přičemž zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen zajistit,
aby doklady o složené jistotě či jako forma jistoty byly dodány v elektronické podobě tak, aby vyvolávaly
příslušné právní účinky/následky.
Jistotu poskytnutou formou složení peněžní částky, je účastník povinen složit na účet zadavatele. Číslo
účtu: 382286023/0300. Účastník je povinen uvést jako variabilní symbol své IČO a do zprávy uvést název
veřejné zakázky. Jistota složená formou složení peněžní částky musí být připsána na účet zadavatele ve
lhůtě pro podání nabídek a nabídka musí obsahovat doklad o složení jistoty.
Jistota poskytnutá formou bankovní záruky se poskytuje předložením bankou elektronicky podepsanou
záruční listinou v elektronické podobě, obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených
v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu. V případě naplnění zákonných podmínek pro vrácení jistoty poskytne
zadavatel dodavateli či dodavatelem určené bance na jeho žádost informaci o splnění podmínek pro
vrácení jistoty poskytnuté formou bankovní záruky.
Jistota poskytnutá formou bankovní záruky musí být bez podmínek a dalších případných nákladů pro
zadavatele.
Jistota poskytnutá formou pojištění záruky se poskytuje předložením písemného prohlášení pojistitele
v elektronické podobě obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8
ZZVZ jistotu. Za předpokladu, že příslušná pojišťovna pro plnění z pojištění záruky požaduje originál
písemného prohlášení, poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením pojišťovnou
elektronicky podepsanou záruční listinou v elektronické podobě. V případě naplnění zákonných
podmínek pro vrácení jistoty poskytne zadavatel dodavateli či dodavatelem určené pojišťovně na jeho
žádost informaci o splnění podmínek pro vrácení jistoty poskytnuté formou pojištění záruky.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 7 nebo
§ 124 odst. 2. ZZVZ.
IX.

OBSAH NABÍDKY

Zadavatel stanovuje následující požadavky na nabídku, která bude obsahovat:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Identifikační údaje účastníka uvedené ve formuláři „Krycí list nabídky“ (Obchodní společnost, název
nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání; identifikační číslo. V případě podání společné
nabídky: (společnost dle §2716 a násl. občanského zákoníku): Označení společnosti; identifikační
údaje členů společnosti, způsob jednání za společnost) - příloha č.1.
Doklady prokazující kvalifikaci a způsobilost.
Doklad o poskytnutí jistoty.
Doklad o oprávnění osoby, jež podepisuje návrh smluv, uzavřít dané smlouvy se zadavatelem.
Návrh smlouvy, který nemusí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
vč. všech příloh. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný.
Další doklady požadované v zadávacích podmínkách či na jejich základě.
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X.

PODÁNÍ NABÍDKY

Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje dle článku II. a to do konce lhůty pro podání nabídek.
Lhůta

21.08.2019 do 09:00 hod.

Místo (adresa)

pro elektronické podání nabídek: https://zakazky.bkom.cz/vz00000105

XI.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání nabídek v elektronické podobě je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

XII. V Y SV Ě T L E N Í , Z M Ě N A N E B O D O P L N Ě NÍ Z A D ÁV AC Í D O K U M E N T AC E
Dodavatel je v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se doručuje zadavateli pomocí
příslušné funkcionality národního elektronického nástroje NEN, který je dostupný na
https://nen.nipez.cz/ nebo e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví. Žádost musí být
zadavateli doručena ve lhůtách dle § 98 ZZVZ; na později doručené žádosti není zadavatel povinen v
souladu se ZZVZ odpovídat.
Zadavatel ve lhůtě stanovené zákonem uveřejní vysvětlení, případně změnu a doplnění zadávací
dokumentace včetně přesného znění žádosti o vysvětlení informace na profilu Zadavatele.
Zadavatel může poskytnout v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ dodavatelům vysvětlení Zadávací
dokumentace i bez předchozí žádosti.

XIII.

D A L ŠÍ P O D M Í N K Y

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 6 měsíců.
V souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy předložení originálů v elektronické podobě nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud
již nebyly dodavatelem předloženy v zadávacím řízení.
Nelze-li zjistit u vybraného dodavatele údaje o skutečném majiteli postupem podle ust. § 122 odst. 4,
ZZVZ, zadavatel ve výzvě podle ust. § 122 odst. 3 ZZVZ vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení
výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo a) ke sdělení identifikačních
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a b) k předložení dokladů, 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.
Účastník může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.
Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém nebo slovenském jazyku.
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Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel nebude hradit
žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty
zadávacího řízení.
Dále zadavatel upozorňuje na to, že si vyhrazuje právo v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ vyloučit
účastníka v případě, že se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných
nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné
zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

XIV.
1.
2.
3.
4.
5.

PŘÍLOHY
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Návrh smlouvy – obchodní podmínky
Podklady
GDPR pro PD

V Brně, dne 19.7.2019

Digitálně podepsáno
Jméno: Bc. Milena Bartíková
Datum: 19.07.2019 13:49:02

…………………………………………
Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
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