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1. Informace o zadavateli veřejné zakázky 
 
Zadavatel veřejné zakázky: 

 

Název: Obec Břežany II 

Sídlo: 282 01 Břežany II, č.p. 32 

zastoupená: Tomášem Brázdou, starostou obce 

IČO: 00235288 

Tel: +420 321 672 769 
        + 420 728 574 454 

 

Fax: +420 321 672 664  

ID schránky: vrvas9p  

email: ou.brezany@tiscali.cz  
 
Další údaje: 
 

Název veřejné zakázky: Mateřská škola Břežany II 

Evidenční číslo 
zakázky:   

478467 

 
Zástupce zadavatele: JUDr. Hana Němečková, advokátka, IČO: 73629936, se sídlem 
Praha 1 – Nové Město, Panská 895/6, PSČ: 110 00, tel: +420 777 573 363;  
info@aknemeckova.cz 
 

2. Preambule 
Tato veřejná zakázka je zadávána zadavatelem veřejné zakázky (dále též „Zadavatel“) na základě 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“ ), ve znění pozdějších předpisů. 
Zadávací řízení se rovněž řídí podmínkami zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP 
NUTS 2 Střední Čechy, zejména Metodický pokyn č. 62 ve znění pozdějších dodatků (dále jen 
www.ropstrednicechy.cz)   

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 
Střední Čechy. 

Název operačního programu: ROP NUTS II Střední Čechy 

Číslo operačního programu: CZ.1.15 

Číslo prioritní osy:    15.3 

Název prioritní osy:    Integrovaný rozvoj území 
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Veřejná zakázka je podle své přepokládané hodnoty podlimitní zakázkou na stavební práce podle 
ustanovení § 9 ZVZ.  

Pokud je v obsahu této zadávací dokumentace užíván pojem „uchazeč,“  vztahuje se tento pojem 
rovněž na situace, ve kterých ZVZ užívá pojem „dodavatel“.  

Tato zadávací dokumentace bude uveřejněna po celou dobu lhůty pro podání nabídek na profilu 
Zadavatele: http://brezanyii.profilzadavatele.cz/ 

Tato veřejná zakázka byla předběžně oznámena ve smyslu ust. § 86 ZVZ odesláním předběžného 
oznámení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13.1.2014, pod evid. č. zakázky: 
478467. 

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné 
požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je 
uchazeč povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.  

Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení uchazeče z další 
účasti v tomto zadávacím řízení. 

Přílohy zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí. Zadávací dokumentace je zpracována 
v českém jazyce. 

Dodavatelé jsou podle ust. § 49 ZVZ oprávněni po Zadavateli požadovat písemně dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději šest (6) 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě žádosti o dodatečné informace 
doručí uchazeč žádost buď přímo Zadavateli nebo zástupci Zadavatele, kteří jsou uvedeni v čl. 
1. předmětné zadávací dokumentace. Zadavatel uveřejní dodatečné informace vždy na svém 
profilu.  

Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci na obchodní firmy, názvy nebo 
jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její 
organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pak ve smyslu ust. § 44 odst. 11 ZVZ platí, že Zadavatel výslovně 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

3. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 

- vybudování nové mateřské školy v obci Břežany II, k.ú. Kolín na pozemcích parc. č. 179/16, 179/17, 
179/57, 179/81, 179/82, 179/83, vše v katastrálním území Břežany II. Realizací plnění této veřejné 
zakázky musí dojít k vybudování moderní mateřské školy, která kromě kvalitní výuky dětí nabídne 
v odpoledních hodinách i doplňkové aktivity pro rodiny s dětmi navštěvující mateřskou školu. 
V budově nové mateřské školy budou pro rodiče s dětmi pořádány kulturně – společenské akce jako 
např. Dětský den, vystoupení kouzelníka, Drakiády apod. V nově vybudované mateřské škole je 
předpokládaný vznik dvou tříd s celkovou kapacitou 48 dětí s možností pozdějšího rozšíření na 56 
dětí.     

Stavební práce je nutno provádět s ohledem na skutečnost, že stavební práce musí být plně 
kompatibilní s dodávkami vnitřního vybavení nové mateřské školy. Zadavatel upozorňuje 
dodavatele, že stavební práce musí být realizovány způsobem, aby bylo možné některé prvky 
vybavení připevnit přímo do konstrukce nově vybudované budovy – mateřské školy.     
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Součástí předmětu plnění bude dodání příslušných atestů, prohlášení o shodě, zkoušek - příslušných 
právních předpisů.  

Podrobný rozsah předmětu plnění je specifikován v Dokumentaci pro provedení stavby – generální 
projektant – EBM – Expert Building Management, s.r.o., Ohradní 1414/2a, Praha 4 - Michle, vše 
zpracované vč. výkazu výměr v příloze, která je přílohou a nedílnou součástí této Zadávací 
dokumentace.  

Dále je přílohou této Zadávací dokumentace Rozhodnutí – stavební povolení,č.j. MUCB 23975/2012 
vydané dne 17.9.2012 Městským úřadem Český Brod, stavebním odborem, s nabytím právní moci dne 
3.10.2012. Uchazeč musí respektovat a plnit podmínky tohoto stavebního povolení, jakož i 
veškerých příloh tvořících zadávací podmínky.  

 
Technické podmínky jsou specifikovány v dokumentaci pro provádění stavby – viz příloha Zadávací 
dokumentace. Stavba bude provedena v souladu s touto dokumentací, tj.  dokumentací pro provádění 
stavby, bude provedena odborně, kvalitně, řádně, bude mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude v souladu s touto Zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh, obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, pravomocným stavebním povolením a smlouvou o dílo, která je přílohou této 
Zadávací dokumentace a bude provedena v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Součástí nabídky uchazeče bude časový harmonogram prací na stavbě uvedený po týdnech, ode 
dne zahájení prací a respektující požadavek zadavatele na provedení díla nejpozději do pěti (5) 
měsíců po podpisu smlouvy o dílo. V případě nedodržení požadavků zadavatele na předložení 
časového harmonogram prací na stavbě, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek. 

Technické podmínky předmětu plnění jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí dílo 
splňovat.  

• Uchazeč bude povinen poskytnout záruční dobu na celé dílo o délce 60 měsíců. 

• Další povinnosti uchazeče jsou podrobně vymezeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který 
je přílohou a součástí této zadávací dokumentace. 
 

3.1. Technické parametry plnění 
 
Podrobný rozsah předmětu plnění je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby zpracované 
generálním projektantem – EBM – Expert Building Management, s.r.o., IČO: 25514741, Ohradní 
1414/2a, Praha 4 - Michle, zpracované vč. výkazu výměr v příloze, která je přílohou a nedílnou 
součástí této Zadávací dokumentace.  

Dále je přílohou této Zadávací dokumentace Rozhodnutí – stavební povolení,č.j. MUCB 23975/2012 
vydané dne 17.9.2012 Městským úřadem Český Brod, stavebním odborem, s nabytím právní moci dne 
3.10.2012. Uchazeč musí respektovat a plnit podmínky tohoto stavebního povolení, jakož i veškerých 
dalších příloh, jež tvoří součást zadávacích podmínek.  

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s § 44 odst. 4 ZVZ: 

a) příslušnou dokumentaci - zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné 
zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky; touto dokumentací se v tomto případě 
rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby vyhotovená generálním projektantem – 
EBM – Expert Building Management, s.r.o., IČO: 25514741, Ohradní 1414/2a, Praha 4 - Michle, 
odpovědný projektant: Ing. Martin Zelenka,  (viz příloha č. 10 této zadávací dokumentace); 
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b) výkaz výměr - vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením 
postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací: (viz. Příloha č. 11 této zadávací 
dokumentace).  

Další podmínky týkající se předmětu veřejné zakázky a souvisejících prací, jakož i obchodní 
podmínky, jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací 
dokumentace.  

3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV 
 

Popis: CPV: 

  Stavební práce 45000000-7 
Stavební úpravy budov mateřských škol  

 45214100-1 
  Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu 45214000-0 

3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 33.487.173,- Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Zadavatel 
nedisponuje vyššími finančními prostředky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou 
cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Zadavatelem stanovena na základě položkového rozpočtu 
zpracovaného oceněním výkazu výměr zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby.   

3.4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

Doba plnění 

Zahájení: ihned po uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
Dokončení: nejpozději do pěti (5) měsíců od uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem. 
 

Místo plnění Břežany II, 282 01 Český Brod, okr. Kolín  

Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění proběhne dne 1.10.2014 v 10:00 hodin a dne 2.10.2014 
v 10:00 hodin, když Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před Obecním 
úřadem v obci Břežany II, č.p. 32. 
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4. Kvalifikace uchazečů zadávacího řízení 

4.1. Obecné zásady 

4.1.1. Prokázání splnění kvalifikace 

Ve smyslu ust. § 50 odst. 1 ZVZ je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky uchazeč, který (i) splní 
základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ; (ii) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 
§ 54 ZVZ; (iii) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku a (iv) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ.  

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 52 ZVZ v tomto otevřeném řízení prokázat splnění 
kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

4.1.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace 

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč výhradně v českém jazyce (a to i v případě 
zahraničního uchazeče). U veškerých dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je 
vždy nutný jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady 
ve slovenském jazyce.  

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc 
s uvedením rozsahu zmocnění. 

4.1.3. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených 
v ustanovení § 127 ZVZ oprávněn předložit Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 
kterým v rozsahu údajů uvedených v ZVZ a v tomto výpisu nahradí prokázání splnění příslušné části 
kvalifikace. Kvalifikační předpoklady, které jdou nad rámec údajů uvedených ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, je uchazeč povinen prokázat způsobem uvedeným v kvalifikační části 
této zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než tři (3) měsíce.  

4.1.4. Prokazování kvalifikace certifikátem 

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených 
v ustanovení § 134 ZVZ oprávněn předložit Zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu nahradí prokázání 
splnění příslušné části kvalifikace dle níže uvedených kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační 
předpoklady Zadavatele, které jdou nad rámec údajů uvedených v certifikátu, je uchazeč povinen 
doložit příslušnými listinami nebo způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací 
dokumentace. 

4.1.5. Zahraniční uchazeči 

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho 
sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. 
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
uchazeče požadovaný doklad nevydává, nebo zde není stanovena povinnost, jejíž splnění má být 
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v rámci kvalifikace prokázáno, učiní zahraniční uchazeč o těchto skutečnostech písemné čestné 
prohlášení. 

4.1.6. Další způsoby prokázání kvalifikace 
 

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle 
ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě 
povinen Zadavateli předložit:  

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) 
ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) ZVZ 
subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k 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 ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) 
ZVZ. 

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení 
§ 54 písm. a) ZVZ. 

Podává-li společnou nabídku několik uchazečů, jsou tito uchazeči v rámci prokázání kvalifikace 
povinni splnit podmínky a předložit doklady uvedené v ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.   

4.2. Základní kvalifika ční předpoklady 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, 

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 uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 
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 uchazeč 
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 uchazeče 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 orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem 
statutárního orgánu uchazeče 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 
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kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 
c) který v posledních třech (3) letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 
 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech (3) 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 uchazeče; 
 

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 uchazeče, 

 
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 uchazeče; 

 
i) který nebyl v posledních třech (3) letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 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 třech (3) letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
 

S odkazem na § 62 odst. 2 ZVZ uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
předložením níže uvedených listin:  

� Čestným prohlášením - vzor čestného prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace 
jako její Příloha č. 2. Čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo 
osoby oprávněné jednat za uchazeče. Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky 
starší 90 kalendářních dní.  

4.3. Profesní kvalifikační předpoklady 
 
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 
(registru), pokud je v ní zapsán,  
 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění: Provádění staveb, 
jejich změn, odstraňování. 
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c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo jiné osoby (1 osoba), jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 54 písm. d) ZVZ, a to na základě 
těchto zvláštních právních předpisů:  

• podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. Zadavatel v této souvislosti požaduje doklad osvědčující 
odbornou způsobilost uchazeče či jiné osoby (1 osoba), a to Autorizovaného 
technika nebo inženýra v oblasti pozemní stavby.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jiná osoba, jejímž prostřednictvím uchazeč 
případně prokazuje odbornou způsobilost, není považována za subdodavatele ve 
smyslu ust. § 51 odst. 4 ZVZ a tedy uchazeč nepředkládá doklady uvedené v tomto 
zákonném ustanovení. Tato jiná osoba dokládá čestné prohlášení v souladu s ust. § 53 
odst. 1 písm. i) ZVZ; čestné prohlášení tvoří Přílohu č. 4 této zadávací 
dokumentace. 

4.4. Ekonomická a finanční způsobilost 
Podle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ je za účelem prokázání splnění této části kvalifikace uchazeč 
povinen předložit čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku.  

Vzor čestného prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 3. Čestné 
prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.  

4.5. Technické kvalifikační předpoklady 
 
Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. 
a) ZVZ předložení následujících dokladů: 

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních pět (5) let, ze kterého musí 
vyplývat, že dodavatel realizoval, (tj. řádně dokončil) alespoň 3 (tři) stavební práce, jejichž 
finanční objem činil minimálně 7.000.000,- Kč bez DPH (slovy: sedm milionů korun českých bez 
DPH) u každé jednotlivé stavební práce. Stavební prácí se v tomto případě rozumí výstavba či 
rekonstrukce obdobné stavby jako je předmět této veřejné zakázky. Pro účely tohoto ustanovení je 
uvedené období posledních pěti let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 

Uchazeč v seznamu významných stavebních prací povinně uvede následující údaje o 
významné stavební práci: 

i. identifikaci objednatele, 
ii. označení stavební práce,  
iii.  finanční objem stavební práce (cenu v Kč bez DPH), 
iv. dobu provádění stavební práce (ve formě měsíc/rok), 
v. místo provádění stavební práce, 

  

b) osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací uvedených v seznamu stavebních prací 
dle bodu a) shora: 

 Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací musí zahrnovat minimálně: 

i. identifikaci objednatele a dodavatele, 
ii. označení stavební práce,  
iii.  finanční objem stavební práce (cenu v Kč bez DPH), 
iv. dobu provádění stavební práce (ve formě měsíc/rok), 
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v. místo provádění stavební práce, a 
vi. rovněž musí obsahovat údaj o tom, že byla stavební práce provedena řádně a odborně 

včetně kontaktu, kde je možné tyto informace ověřit.  
 
c) Zadavatel dále požaduje v souladu s ust. § 56 odst. 3 písm. b) ZVZ seznam techniků či 

technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či 
technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance 
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.  

 
Zadavatel za účelem prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje uvedení 
alespoň jedné (1) osoby, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky, resp. bude odpovědná 
za vedení realizace stavebních prací a  která zároveň splňuje níže uvedené podmínky.    
 

Tento kvalifikační předpoklad bude zpracován ve formě čestného prohlášení uchazeče (nikoli 
osoby uvedené uchazečem). Čestné prohlášení uchazeče musí obsahovat níže uvedené 
náležitosti:  

1. jméno a příjmení konkrétní osoby (min. 1) odpovědné za vedení realizace stavebních prací; 
2. délka praxe v oboru pozemní stavby nejméně dva (2) roky; 
3. minimálně středoškolské vzdělání; 
4. prohlášení o realizaci stavby konkrétní osobou jako osobou odpovědnou za realizaci 

obdobné stavby jako je předmět veřejné zakázky v min. hodnotě 7. 000.000,- Kč bez DPH. 

Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být: 

� prosté kopie dokladů o dosažení příslušného vzdělání osoby; 
 

d) Zadavatel dále požaduje v souladu s ust. § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ doložení osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních 
prací.  
 
Zadavatel za účelem prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje uvedení 
alespoň jedné (1) osoby (dodavatele nebo vedoucího zaměstnance dodavatele nebo osoby 
v obdobném postavení a osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací), 
která bude splňovat níže uvedené podmínky:  
 

� autorizaci v oboru pozemní stavby, tj. autorizovaný inženýr nebo technik v oblasti 
pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů; Uchazeč je povinen doložit za účelem prokázání splnění tohoto 
kvalifika čního předpokladu prostou kopii dokladů ohledně autorizace této osoby 
v oboru pozemní stavby.  
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5. Podmínky 

5.1. Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou stanoveny v 
závazném návrhu Smlouvy o dílo, který je součástí této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 6. 
Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzoru 
Smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace 
nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany uchazeče jsou označeny „DOPLNÍ 
UCHAZEČ.“ 

Návrh Smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
uchazeče. V případě, že návrh Smlouvy nebude uchazečem řádně podepsán, bude nabídka 
uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud za uchazeče 
jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením 
rozsahu zmocnění. 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že požaduje, aby vybraný zájemce po dobu účinnosti Smlouvy a po celou 
dobu trvání jakýchkoli práv či povinností z této Smlouvy disponoval platným pojištěním odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zadavateli v souvislosti s předmětem činnosti dle Smlouvy, a to v minimální výši 

5.000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Náklady na pojištění nese zájemce, proto tyto náklady 
musí být zahrnuty v nabídkové ceně zájemce. Pojistná smlouva uzavřená mezi příslušnou pojišťovnou a 
vybraným zájemcem bude zadavateli předložena vybraným zájemcem před podpisem Smlouvy.   

5.2. Platební a fakturační podmínky 
Platební a fakturační podmínky jsou specifikovány obecně v této části zadávací dokumentace a dále 
podrobně v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace. 

Zadavatel nebude poskytovat uchazeči jakékoliv zálohy. 

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v korunách českých (Kč). 

Cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými 
faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových předpisů 
týkajících se DPH. 

Splatnost daňových dokladů a další platební a fakturační podmínky jsou určeny v závazném návrhu 
Smlouvy. 

5.3. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uchazečem stanovena oceněním výkazu výměr, jež je přílohou této zadávací 
dokumentace. 

Nabídková cena musí obsahovat rovněž veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci 
provádění stavebních prací), veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními 
požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr, ale o kterých uchazeč vzhledem ke svým odborným znalostem 
s vynaložením veškeré odborné péče a zkušenostem věděl nebo vědět měl a mohl. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí ceny díla (nabídkové ceny) musí být rovněž cena příp. 
výpomocí, dopravy, zařízení staveniště, atd., tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení 
prací – díla v této veřejné zakázce. Nabídková cena musí být rozčleněna do výkazu výměr, který je 
přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace. (Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, 
že struktura výkazu výměr je pro uchazeče závazná. Uchazeč nebude ve výkazu výměr položky 
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slučovat ani vynechávat, všechny položky musí být uchazečem naceněny. V případě, že uchazeč 
tuto podmínku nedodrží, bude se jednat o nedodržení zadávacích podmínek a nabídka takového 
uchazeče bude vyřazena!) 

Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu, a to v členění: cena v Kč bez DPH; sazba DPH v %; výše 
DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč. 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, jak je popsáno v zadávací 
dokumentaci. 

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH. 

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 
částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. 

Nabídková cena je jediným hodnotícím kritériem nabídek předkládaných v rámci tohoto zadávacího 
řízení. 

Uchazeč doplní údaje o nabídkové ceně do Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této 
zadávací dokumentace a zároveň do příslušného článku návrhu Smlouvy – Příloha č. 6 této 
zadávací dokumentace. 

Údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“ a ve Smlouvě musí být 
totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části zadávací dokumentace a nabídka bude 
vyřazena. 

5.4. Střet zájmů 
Uchazeč musí prokázat neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení této zadávací dokumentace 
(včetně příslušných ustanovení Smlouvy) čestným prohlášením.  

Vzor tohoto čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí 
být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce 
předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění. 

5.5. Subdodávky 
Uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat 
subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Subdodavatel není oprávněn 
svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky dalšímu subjektu, k čemuž je uchazeč 
povinen subdodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat.  

Uchazeč uvede předmětné údaje v „Rejstříku subdodavatelů“, jehož vzor je Přílohou č. 8 této 
zadávací dokumentace. Tento doklad musí být datován a opatřen podpisem uchazeče nebo osoby 
oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné 
moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění. 

Uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli. 

Uchazeč zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku 
nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

Doklady o odborné způsobilosti subdodavatelů (výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku, nebo 
živnostenský list) předloží vítězný uchazeč Zadavateli před zahájením prací.  
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Vítězný uchazeč je povinen na písemnou výzvu Zadavatele předložit Zadavateli, kdykoli v průběhu 
provádění díla, písemný seznam všech svých subdodavatelů s uvedením jakou část stavby budou 
zajišťovat.  

5.6. Ostatní podmínky zadávacího řízení 
(i) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 

řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními ZVZ. 
Současně Zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího 
řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou 
poplatků za účast uchazeče v tomto zadávacím řízení.  

(ii)  Součástí nabídky uchazeče musí být čestné prohlášení k nabídce uchazeče, jehož vzor je 
Přílohouč. 5 této zadávací dokumentace. Dokument musí být datován a podepsán 
uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná 
zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením 
rozsahu zmocnění. 

(iii)  Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky uchazeče rovněž: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro prodání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném 
poměru u zadavatele; 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek; 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou 
zakázkou. 

Vzor dokumentu pro doložení skutečností ve smyslu ust. § 68 odst. 3 ZVZ je Přílohou     
č. 9 této zadávací dokumentace. Dokument musí být datován a podepsán uchazečem či 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě 
plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění. 

(iv) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

(v) Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v souladu s ust. § 147a, odst. 5 ZVZ, je dodavatel 
povinen v případě výběru jeho nabídky jako nejvhodnější poskytnout Zadavateli písemný 
seznam subdodavatelů, kterým uhradil za plnění subdodávky více než 10 % z celkové 
ceny veřejné zakázky. V případě, že příp. subdodavatel má formu akciové společnosti, 
bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před 
předložením seznamu subdodavatelů). Vybraný uchazeč je povinen předložit seznam 
subdodavatelů do 60 dnů od splnění smlouvy, příp. do 28. února následujícího 
kalendářního roku, pokud plnění smlouvy přesahuje 1 rok. V případě, že uchazeč nebude 
mít subdodavatele (viz výše), předloží zadavateli čestné prohlášení, že neměl žádné 
subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné 
zakázky. 

(vi) Zadavatel uveřejní tento seznam subdodavatelů nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, 
příp. do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok. 
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(vii)  V souladu se zněním § 147 a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, je Zadavatel povinen zveřejnit celou Smlouvu v jejím plném znění na 
profilu zadavatele, jakož i všechny dodatky, úkony a okolnosti s touto Smlouvou 
související. 

(viii)  Zadavatel upozorňuje uchazeče, že je povinným subjektem ve smyslu zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen 
poskytovat informace v souladu s tímto zákonem. Povinnost zadavatele poskytovat 
informace se v plném rozsahu vztahuje i na veřejnou zakázku. 

(ix) Zadavatel upozorňuje, že podle ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vybraný zájemce bude osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Kontrolní orgán bude mít v rámci kontroly 
právo přístupu za účelem provedení kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole. 
Vybraný zájemce bude povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady souvisejí 
s plněním dle této veřejné zakázky, zejména doklady o dodávkách stavebních prací, zboží 
a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Vybraný zájemce bude povinen k uvedené 
povinnosti dle tohoto ustanovení zavázat i své subdodavatele.  
 

(x) Vybraný uchazeč bude povinen zajistit publicitu a propagaci podpořeného projektu dle 
pravidel ROP Střední Čechy.  

 
(xi) Vybraný uchazeč bude povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s touto 

veřejnou zakázkou a s realizací předmětu plnění včetně účetnictví minimálně do konce 
roku do 31.12.2025. Ve stejné lhůtě je uchazeč povinen poskytovat požadované informace 
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění 
projektu v rámci ROP Střední Čechy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

 
(xii)  Zadavatel upozorňuje, že technický dozor k předmětu plnění dle této veřejné zakázky 

nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle příslušných ustanovení právních 
předpisů.   
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6. Způsob zpracování nabídky uchazeče 
Nabídka uchazeče musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál + 1 kopie a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to naskenovaná ve formátu *.pdf. Návrh Smlouvy bude 
rovněž předložen ve formátu *.doc nebo kompatibilním. V případě odchylek mezi písemnou 
a elektronickou podobou nabídky platí údaje uvedené v písemné (listinné) podobě originálu nabídky. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat 
výhradně v českém jazyce.  

Všechny dokumenty včetně příloh a krycích listů s názvy dokladů budou očíslovány nepřerušenou 
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.  

Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení nabídky budou pevně spojeny tak, aby při 
manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně listů nebo jiným úpravám této 
části nabídky. To platí pro vyhotovení originálu i kopie nabídky.  

Obsah datového nosiče (CD) musí být totožný s písemnou (listinnou) formou originálu nabídky. 

6.1. Lhůta a místo pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
dne 15.10.2014 v 9:00 hod. 

Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanoveno sídlo Zadavatele (viz čl. 1. této 
zadávací dokumentace), tj. Obec Břežany II, Obecní úřad č.p. 32, Břežany II. 

Nabídku je možno podávat osobně, v pracovní dny vždy od 09:00 hod. do 15:00 hod., v poslední den 
lhůty pro podání nabídek od 08:00 do 9:00 hodin nebo poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla 
Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 9:00 hod.  

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem! 

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv 
datum předání nabídky poštovní službě.  

Obálka nabídky bude označena takto:  

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO / RČ 
Sídlo / Bydliště uchazeče 
PSČ Obec / Město 
 

NEOTEVÍRAT P ŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK! 
„Mate řská škola Břežany II“ 
(Zadavatel: Obec Břežany II) 

 
   Obec Břežany II 
 Obecní úřadč.p. 32 
  282 01 Břežany II 

6.2. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a ve smyslu § 43 odst. 2 
ZVZ je stanovena v délce 180 dnů. 
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6.3. Jistota 
Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 67 ZVZ poskytnutí jistoty ve výši 300.000,- Kč (slovy: 
tři sta tisíc korun českých) k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti dodavatele v zadávacím 
řízení. 
 
Jistotu může uchazeč poskytnout těmito způsoby: 
 

a. formou složení peněžní částky na účet Zadavatele číslo 107-5495990247/0100  vedený u KB 
Český Brod pod variabilním symbolem (IČO uchazeče), pod specifickým symbolem 
…………….. (Evidenční číslo veřejné zakázky). Částka musí být připsána na účet 
Zadavatele nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek. 

b. formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch Zadavatele. Bankovní záruka 
nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložené Zadavateli nejpozději do konce 
lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky 
nesmí být platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je 
uchazeč svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude 
součástí originálu nabídky, když tento originál musí být v nabídce obsažen ve vyjímatelném 
obalu, aby nedošlo z důvodu vrácení originálu listiny k jejímu poškození či poškození nabídky 
uchazeče. 

c. formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč 
a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel vydá 
pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit Zadavateli pojistné plnění. 

Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zruší nebo změní nabídku, 
odmítne-li uzavřít smlouvu nebo nesplní-li povinnost poskytnout Zadavateli řádnou součinnost 
k uzavření smlouvy, má Zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění 
z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných 
peněžním ústavem. 

 

6.4. Otevírání obálek 
Dne 15.10.2014 v 9:05 hodin budou v sídle Zadavatele (Obec Břežany II, obecní úřad,č.p. 32, 282 
01 Břežany II) otevírány obálky s nabídkami uchazečů. 

Otevírání obálek se v souladu s ust. § 71 odst. 8 mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly 
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví Zadavatel.  

Z organizačních důvodů může být za každého uchazeče přítomna pouze jedna osoba.  

Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí vystavenou uchazečem a osobním dokladem totožnosti; 
člen statutárního orgánu uchazeče se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem 
totožnosti. Účast uchazeče nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem uchazeče nebo jeho zástupce 
v listině uchazečů přítomných otevírání obálek. 

 




