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Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na výkon inženýrské a investorské činnosti, technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Energetické úspory
ve VOŠ zdravotnické Ostrava“
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána plně elektronicky prostřednictvím Národního
elektronického nástroje (dále také jen „NEN“).
Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Právní forma zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČO a DIČ zadavatele:
Oprávněná osoba zadavatele:

Moravskoslezský kraj
Kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
70890692, CZ70890692
Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
URL adresa:
Profil zadavatele:

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D.
595 622 966
595 622 951
jana.mojziskova@msk.cz
www.msk.cz
https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadavatel si vyhrazuje právo:



změnit podmínky zadání veřejné zakázky do konce lhůty pro podání nabídek,



zrušit zadání veřejné zakázky.

I.

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:

1.

Název veřejné zakázky: Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava“
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2.

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby realizovaná formou otevřené výzvy

3.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon investorské a inženýrské činnosti v průběhu
realizace a předání stavby „Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava“ do užívání.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace).
Předmětem dozorované stavby jsou stavební práce, které řeší především zateplení budov, výměnu oken a očištění
fasády, předmětem je také výměna střešní krytiny a oprava krovu. Vzhled budov nebude zásadním způsobem
měněn.
Rozsah stavebních prací je zřetelný z projektové dokumentace, která je dostupná na profilu zadavatele v rámci
zadávací dokumentace samostatného zadávacího řízení na zhotovení stavby „Energetické úspory ve VOŠ
zdravotnické Ostrava“ (https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00027045).
Předpokládané náklady stavby dle zpracované projektové dokumentace: 44.349.114,04 Kč bez DPH.
Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Energetické úspory ve VOŠ
zdravotnické Ostrava“ s „reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011521“, spolufinancovaného
z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále
jen „OPŽP“).

Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v souboru
označeném „Zadávací dokumentace.zip“, který je k dispozici na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/MSK. Uvedený soubor obsahuje:
- obchodní podmínky,
- vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů,
- vzor čestného prohlášení o realizovaných zakázkách k prokázání kvalifikace,
- vzor čestného prohlášení o realizovaných zakázkách určených k hodnocení,
- vzor čestného prohlášení o vztahu autorizované osoby a osoby koordinátora BOZP k dodavateli.
Na profilu zadavatele budou k dispozici i případná vysvětlení nebo změny/doplnění zadávací
dokumentace k podmínkám této veřejné zakázky malého rozsahu. Doporučujeme proto průběžně
sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele, neboť zadavatel již
nebude tyto informace dodavatelům poskytovat jinou formou. Blíže viz čl. II této Výzvy.
4.

Místo plnění: místem realizace dozorované stavby je areál na adresách Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava,
1. máje 378/115, 703 00 Ostrava, konkrétně pozemky parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec
Ostrava

5.

Doba plnění: dle obchodních podmínek (čl. IV obchodních podmínek, viz Zadávací dokumentace); Inženýrská
činnost bude prováděna do převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami). Doba plnění je zejména odvislá od délky realizace stavby.
Předpokládaná délka realizace stavby činí 245 dní od předání staveniště, její zahájení se předpokládá
v březnu 2022. Zadavatel upozorňuje, že ve lhůtě realizace stavby není zahrnuta doba na výkony IČ před
předáním staveniště (předpokládaná doba výkonu TDS před předáním staveniště je cca 2 týdny) a doba
na výkony IČ po zahájení přejímky dotčeného díla (předpokládaná doba po ukončení realizace je cca
3 týdny). Doba plnění inženýrské činnosti je tak delší než samotná délka realizace stavby.

6.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 328 640 Kč bez DPH

7.

Odpovědné zadávání veřejné zakázky: Zadavatel se v souladu s § 6 odst. 4 zákona zabýval zásadami sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. A vzhledem k povaze a smyslu
této veřejné zakázky zadavatel zohlednil a aplikoval zejména následující aspekty:
 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kde zadavatel minimalizoval požadavky na administrativní
náročnost, když i v tomto případě uplatňuje realizaci VZ prostřednictvím elektronického nástroje
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a s maximálním potlačením formálních kroků. Konkrétně jsou zadávací podmínky nastaveny tak, aby
malým a středním podnikům zjednodušily přístup k účasti na této veřejné zakázce malého rozsahu, a to
v rámci administrativní náročnosti VŘ, kdy jsou požadovány pouze základní doklady a doklady nezbytné
k prokázání odbornosti stanovené zákonem pro tento druh plnění, technická kvalifikace přiměřeně
předmětu plnění, kopie pojistné smlouvy až před podpisem smlouvy, stanoveno vyvážené hodnotící
kritérium ceny a kvality (80% cena, 20% kvalita), napřímo jsou výzvy zaslány malým a středním
podnikům, dodavatelům je dán dostatečný prostor na zpracování nabídky. Služba je primárně určena
právě pro malé a střední podniky.
Ve vztahu k riziku, že při plnění veřejné zakázky bude docházet k porušování zákonného standardu
pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, zadavatel
pro úplnost uvádí, že předmětem zakázky je také výkon koordinátora BOZP.
Zadavatel vymezuje v obchodních podmínkách dbát při provádění inženýrské činnosti na ochranu
životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
II. Vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek
1.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti
v elektronické podobě (např. e-mail, datová zpráva, prostřednictvím NEN apod.). Vysvětlení, změny či
doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

2.

Vysvětlení či změny/doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na svém profilu
https://nen.nipez.cz/profil/MSK. Zadavatel již nebude tyto informace zasílat duplicitně e-mailem.
Doporučujeme proto průběžně sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele.

III. Hodnocení nabídek:
1. Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti.
2. Dílčím hodnotícím kritériím zadavatel přisuzuje následující váhy:
Dílčí hodnotící kritéria
1. Nabídková cena
2. Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky

Váha
80 %
20 %

3. Kritérium č. 1 - „Nabídková cena“
Hodnocena bude výše nabídkové ceny v Kč za celý předmět plnění uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy,
a to odměna bez DPH uvedená v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy (viz obchodní podmínky, které jsou součástí
zadávací dokumentace).
Pro toto kritérium platí, že nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu kritéria.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu podle vzorce:
100 x

nejnižší nabídková cena
hodnocená nabídková cena

4. Kritérium č. 2 – „Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky“
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny zkušenosti jedné osoby podílející
se významným způsobem na plnění veřejné zakázky, jejíž činnost bude mít zásadní význam pro
realizaci veřejné zakázky, tj. stejné osoby, která dokládá osvědčení podle 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 (dle čl. V odst. 4 této Výzvy) a která prokazuje
kvalifikaci dle čl. V odst. 5 této Výzvy (tj. seznam zakázek k prokázání kvalifikace).
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Předmětem hodnocení v kritériu č. 2 – „Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky“
budou zkušenosti, které jsou nad rámec prokázání splnění kvalifikace dle čl. V odst. 5 této Výzvy,
tj. předmětem hodnocení nemohou být stejné zakázky, kterými dodavatel současně prokazoval
a splnil kvalifikaci.
Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky budou hodnoceny prostřednictvím
počtu realizovaných zakázek, splňujících následující podmínky:


realizované (tj. již ukončené) zakázky, jejichž předmětem byl výkon inženýrské a investorské činnosti,
a to minimálně v rozsahu technického dozoru stavebníka (tj. nikoliv zástupce TDS nebo
supervize TDS) při novostavbě, rekonstrukci či opravě budovy (příp. budov v rámci jednoho
areálu) občanského vybavení nebo budovy pro bydlení v celkovém finančním objemu
investičních nákladů stavebních prací min. 20 mil. Kč za každou zakázku, přičemž
dozorované stavební práce byly realizovány (tj. dokončeny) v posledních 5 letech před zahájením
výběrového řízení.

Za účelem hodnocení tohoto kritéria je dodavatel povinen ve své nabídce předložit samostatný seznam
referenčních zakázek určených k hodnocení realizovaných touto osobou (tj. stejnou osobou, která
dokládá osvědčení podle 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 dle čl. V
odst. 4 této Výzvy, a která prokazuje kvalifikaci dle čl. V odst. 5 této Výzvy, tj. seznam zakázek k prokázání
kvalifikace), splňující uvedené podmínky.
V seznamu realizovaných zakázek určených k hodnocení bude uvedeno minimálně následující:


pořadové číslo realizované zakázky k hodnocení



název zakázky



předmět zakázky, a to minimálně v rozsahu technického dozoru stavebníka (tj. nikoliv zástupce TDS
nebo supervize TDS) při novostavbě, rekonstrukci či opravě budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu)
občanského vybavení nebo budovy pro bydlení



konkrétní osoba, která se významným způsobem podílela na plnění (tj. jméno a příjmení autorizované
osoby, která vykonávala inženýrskou a investorskou činnost u této referenční zakázky),



finanční objem investičních nákladů dozorovaných stavebních prací v Kč bez DPH,



doba realizace zakázky (tj. termín dokončení, v rozsahu alespoň měsíc/rok ukončení),



přesné označení objednatele (tj. název, sídlo), vč. jména kontaktní osoby a telefonického kontaktu pro
ověření referencí a uváděných údajů.

Vzor čestného prohlášení obsahujícího všechny požadované údaje je obsažen v Zadávací dokumentaci.
Zkušenosti, dokládané v seznamu zakázek pro účely hodnocení, nemohou být dodatečně (po podání
nabídky) doplňovány či rozšiřovány. V případě, že údaje v seznamu zakázek určených k hodnocení nebudou
úplné či jednoznačné nebo nebudou odpovídat údajům, které v odstavci výše definují požadovaný rozsah
zkušeností, příslušná referenční zakázka nebude moci být pro účely hodnocení nabídky uznána.
Hodnocení proběhne tak, že zadavatel přiřadí za každou referenční zakázku splňující výše stanovené
požadavky 1 (jeden) bod.
Zadavatel stanovuje maximum realizovaných zakázek započitatelných v rámci výše uvedeného
dílčího hodnotícího kritéria, a to na 5 (pět), přičemž bude hodnoceno pouze a právě jen prvních pět
zakázek v seznamu uvedených referenčních zakázek. Lépe nebude hodnocena nabídka (seznam zakázek
určených k hodnocení), z níž bude zřejmé, že osoba podílející se významným způsobem na plnění veřejné
zakázky disponuje více jak 5 (pěti) výše specifikovanými zkušenostmi, a bude hodnocena tak, jako by
dodavatel v seznamu zakázek k hodnocení uvedl právě 5 (pět) referenčních zakázek.
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V tomto kritériu „Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky“ je možné dosáhnout
maximálně 5 bodů.
Bude-li dodavatel splňovat pouze kvalifikaci v minimálním požadovaném rozsahu dle čl. V
odst. 5 této Výzvy a nedoloží-li žádné další hodnotitelné zakázky nad rámec kvalifikace (nebo
nebudou-li doloženy prostřednictvím jedné a téže osoby, která současně prokazuje kvalifikaci dle čl. V odst. 4
této Výzvy a současně kvalifikaci dle čl. V odst. 5 této Výzvy), získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria
takový dodavatel 0 bodů.
Nejvhodnější nabídkou v tomto hodnotícím kritériu bude nabídka, které hodnotící komise přiřadila nejvyšší
počet bodů.
Body obdržené dodavatelem za referenční zakázky budou následně přepočteny podle vzorce:
100 x

bodová hodnota nabídky
bodová hodnota nejvhodnější nabídky

5. Celkové bodové ohodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek v jednotlivých kritériích budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek za všechna hodnotící kritéria bude stanoveno pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
hodnoty celkem v součtu za všechna dílčí kritéria. Další pořadí dodavatelů pak bude stanoveno sestupně dle
dosaženého celkového součtu bodů.
Veškeré výpočty bude zadavatel ve všech případech zaokrouhlovat vždy na 2 desetinná místa, a to
matematicky.
V případě, že dodavatelé obdrží stejný celkový počet bodů, bude o výsledném pořadí rozhodovat nižší
nabídková cena.
IV. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky:
1.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně
a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (čl. V odst. 1 obchodních podmínek – viz zadávací
dokumentace). Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné
zakázky.

2.

Dodavatel předloží návrh smlouvy doplněný na místech určených zadavatelem. Návrh smlouvy musí
respektovat požadavky uvedené v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace), přičemž se
od obchodních podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí
lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele.

3.

Zadavatel doporučuje účastníkům předložit kompletní návrh smlouvy včetně příloh ve formátu *.doc,
*.rtf nebo *.odt pro textové dokumenty, *.xls nebo *.ods pro tabulky. Návrh smlouvy nemusí být opatřen
podpisem.
Veškeré ostatní doklady a dokumenty (včetně úředních dokladů) doporučuje zadavatel účastníkům předložit
ideálně v jediném dokumentu ve formátu *.pdf. Případně též jako jednotlivé dokumenty ve formátu *.pdf,
*.jpg, *.doc, *.rtf nebo *.odt pro textové dokumenty, *.xls nebo *.ods pro tabulky. Zadavatel doporučuje,
aby v elektronické formě nabídky bylo umožněno textové vyhledávání (vyjma úředních dokladů či jejich
kopií).

4. Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů, prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst.
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Vzor čestného prohlášení je

součástí zadávací dokumentace.
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5. Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové
adresy a telefonu.
6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
7.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

8.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), ale o veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ustanovením § 31 zákona.
Výběrové řízení se řídí pravidly pro zadávání veřejných zakázek MSK.

9.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel poruší podmínku uvedenou v předchozí
větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

10. Nabídka musí být podána plně elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje
(dále také „NEN“).

Pro podání nabídky v elektronickém nástroji je nezbytné, aby byl dodavatel v tomto nástroji řádně
registrován. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení
administrátorem systému, jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost
o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.
Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou
podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese https://nen.nipez.cz/.
Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního elektronického nástroje
jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci NEN jsou na adrese https://nen.nipez.cz
na úvodní straně „Ověření kompatibility mého zařízení“. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si toto
ověření kompatibility provedli s dostatečným předstihem před řádným podáním nabídky, případně pak využili
referenčního (testovacího) prostředím v NEN na adrese: https://nen-ref.nipez.cz, kde lze všechny kroky,
které bude muset dodavatel při výběrovém řízení vykonat, nasimulovat.
V.

Požadovaná kvalifikace:

1.

Dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé,
že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad
o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady,
ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád,
stanovy apod.).

2.

Dodavatel předloží dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je
součástí zadávací dokumentace. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

3.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou
kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo
prostou kopii certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239
zákona), a to v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, příp.
certifikátu v rámci systému certifikovaných dodavatelů prokazují splnění stanovených požadavků.

4.

Dodavatel dále ve své nabídce doloží osvědčení o odborné způsobilosti jedné osoby, podílející se
významným způsobem na plnění veřejné zakázky, jejíž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné
zakázky, tj. téže osoby, jejíž zkušenosti budou předmětem hodnocení dle čl. III této Výzvy a která současně
prokazuje kvalifikaci dle čl. V odst. 5 této Výzvy (tj. seznam zakázek k prokázání kvalifikace), a to prostou
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kopii dokladu – platného osvědčení podle 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, konkrétně:


autorizovaný inženýr nebo technik, stavitel v oboru pozemní stavby

Současně musí dodavatel uvést, v jakém právním vztahu k dodavateli je osoba prokazující tuto kvalifikaci –

Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace (Čestné prohlášení o vztahu autorizované osoby
a osoby koordinátora BOZP k dodavateli – vzor).
5.

Dodavatel ve své nabídce dále předloží seznam zakázek k prokázání kvalifikace, u nichž osoba podílející
se významným způsobem na plnění veřejné zakázky, jejíž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci
veřejné zakázky (tj. jedna autorizovaná osoba dle čl. V odst. 4 této Výzvy, tj. tatáž osoba, jejíž zkušenosti
budou předmětem hodnocení dle čl. III této Výzvy), vykonávala inženýrskou a investorskou činnost.
V tomto seznamu zakázek k prokázání kvalifikace budou uvedeny minimálně 3 (tři) realizované (tj. již
ukončené) zakázky, jejichž předmětem byl výkon inženýrské a investorské činnosti, a to minimálně
v rozsahu technického dozoru stavebníka (tj. nikoliv zástupce TDS nebo supervize TDS) při
novostavbě, rekonstrukci či opravě budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu) občanského
vybavení nebo budovy pro bydlení v celkovém finančním objemu investičních nákladů
stavebních prací min. 20 mil. Kč za každou zakázku, přičemž dozorované stavební práce byly
realizovány (tj. dokončeny) v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení.
Uvedené referenční zakázky budou doloženy formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je

součástí zadávací dokumentace.
V seznamu bude uvedeno:


název zakázky



popis předmětu zakázky, a to minimálně v rozsahu technického dozoru stavebníka (tj. nikoliv zástupce
TDS nebo supervize TDS) při novostavbě, rekonstrukci či opravě budovy (příp. budov v rámci jednoho
areálu) občanského vybavení nebo budovy pro bydlení,



konkrétní osoba, která se významným způsobem podílela na plnění (tj. jméno a příjmení autorizované
osoby, která vykonávala inženýrskou a investorskou činnost u této referenční zakázky),



finanční objem investičních nákladů dozorovaných stavebních prací v Kč bez DPH,



doba realizace zakázky (tj. termín dokončení, v rozsahu alespoň měsíc/rok ukončení),



přesné označení objednatele (tj. název, sídlo), vč. jména kontaktní osoby a telefonického kontaktu pro
ověření referencí a uváděných údajů.

Z informací uvedených v seznamu realizovaných zakázek musí být zřejmé, že účastník splňuje
všechny požadavky stanovené zadavatelem.
Dodavatel předloží zvlášť seznam zakázek k prokázání splnění kvalifikace a zvlášť seznam referenčních
zakázek určený k hodnocení.
Bude-li v seznamu zakázek k hodnocení uvedena referenční zakázka, kterou bude současně
prokazována a splněna kvalifikace, nebude tato referenční zakázka v hodnocení zohledněna.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že požaduje, aby splnění kvalifikace dle čl. V odst. 4 a 5 Výzvy
(tj. předložení osvědčení a seznam realizovaných zakázek k prokázání kvalifikace) a seznam
zakázek k hodnocení dle čl. III Výzvy byly prokazovány jednou a toutéž osobou. Zadavatel
nepřipouští, aby tyto doklady byly předloženy k více různým osobám.
6.

Dodavatel dále ve své nabídce doloží platné osvědčení o odborné způsobilosti osoby, podílející se
významným způsobem na plnění veřejné zakázky, jejíž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné
zakázky, tj. osoby, která bude vykonávat funkci koordinátora BOZP, a to prostou kopii dokladu –
platného osvědčení podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
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a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
Současně musí dodavatel uvést, v jakém právním vztahu k dodavateli je osoba prokazující tuto kvalifikaci –
Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace (Čestné prohlášení o vztahu autorizované osoby
a osoby koordinátora BOZP k dodavateli – vzor).
Funkci koordinátora BOZP nemusí vykonávat stejná osoba, jejíž autorizaci (dle čl. V odst. 4 Výzvy), seznam
zakázek ke kvalifikaci (dle čl. V odst. 5 Výzvy) a seznam zakázek k hodnocení (dle čl. III Výzvy) dodavatel
předkládá.
7.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace požadované v odst. 4 a/nebo 5 tohoto článku
Výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
jiné osoby. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit od tohoto subjektu
tyto doklady:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklad prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona a
d) písemný závazek jiné osoby 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 jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

8.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace z nabídky, s ohledem na charakter těchto informací
(dostupnost ve veřejně přístupných rejstřících apod.), bez nutnosti vyzývat dodavatele k doplnění/upřesnění
nabídky.

VI. Ostatní:
1. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.
2. Bude-li dodavatel považovat některé údaje uvedené v nabídce za obchodní tajemství, uvede tuto skutečnost
do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro označení
údajů za obchodní tajemství.
3. Dodavatelé budou o výběru nejvhodnější nabídky či vyloučení z výběrového řízení informováni
prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MSK, a to u příslušného
výběrového řízení v sekci "Ostatní dokumenty".
4. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky výběrového řízení o zpracování osobních údajů
za účelem realizace výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). Zadavatel
může v rámci realizace výběrového řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad
FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob,
prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele
a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro
realizaci výběrového řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy. Subjekty údajů jsou oprávněny
uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
5. Vítězný dodavatel je rovněž povinen před podpisem smlouvy (a dále na vyžádání kdykoliv v průběhu plnění)
doručit zadavateli kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění dle čl. IX
odst. 4 a 5 obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace) nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být
starší jednoho měsíce.
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Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného
předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální
spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast uvedena v %).
VII. Pokyny pro nakládání s nabídkou:
Nabídka musí být podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to
na adrese profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/MSK. Zadavatel nepřipouští podávání nabídek
v listinné podobě.
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zašifrována pomocí veřejného klíče zadavatele (certifikát
pro šifrování). Tento certifikát pro šifrování je ke stažení v sekci „Zadávací dokumentace“ k této
veřejné zakázce na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MSK.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 11. 2021 v 10:00 hodin.

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě, způsobem stanoveným v této výzvě nebo bude
zašifrována jiným certifikátem, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.

Ing. Silvie Součková
vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu
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