MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
STAROSTKA
Systémové číslo VZ
P21V0000008

Vyřizuje/linka
Ing. Slezáková/295

Datum
19. 4. 2021

Výzva k podání nabídek
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá k podání
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku dle § 26 na stavební práce, zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“):
„Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223
Oprávněná osoba za zadavatele jednat: PhDr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Kontaktní osoby zadavatele:
Ing. Alois Podaný, tel.: 234 683 285, e-mail: Alois.Podany@Praha17.cz
Ing. Libuše Slezáková, tel.: 234 683 295, e-mail: Libuse.Slezakova@Praha17.cz
2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Objekt ZŠ je z 80 let 20. stolení, typový skeletový systém. Kuchyň se zázemím a jídelnou
se nachází ve vstupním pavilonu A ve 3. NP.
Předmětem veřejné zakázky je:
• celková rekonstrukce kuchyně, přilehlého zázemí a jídelny ve 3. NP s kapacitou 850
jídel denně, stavební úpravy vnitřních prostor, výměna technologie varny a celého
zázemí, nové rozvody zdravotně technických instalací vč. stoupaček, silnoproudé
a slaboproudé elektroinstalace, úprava vzduchotechniky, měření a regulace, úprava
ústředního topení a plynu, nové gastro vybavení, nové zařizovací předměty a další
nové vybavení,
• vybudování zázemí pro provizorní stravování žáků ZŠ v místnosti č. A.3.46 (bývalá
jídelna), a místnosti č. A.3.48, A.3.49, A.3.50 ve 3.NP, které budou sloužit jako
provizorní jídelna, šatny a sklady,
• stavební úpravy na přístupové chodbě a schodišti ze zásobovací rampy
• rekonstrukce skladu odpadků v 1.NP přístupného ze zásobovací rampy
• součástí dodávky jsou všechny potřebné zkoušky (revizní zprávy, protokoly atd.)
zaškolení obsluhy, včetně předaní výkresů skutečného provedení, provozních pokynů,
návodů k obsluze a návodů o údržbě.
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Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisem prací, které
zpracoval Ing. Tomáš Řičař, Vondroušova 1207/53, 163 00 Praha 6 – Řepy v roce 2020,
změna 1 zpracována v 3/2021, a které tvoří přílohu č. 1 (PD) a přílohu č. 2 (SP) této výzvy.
Klasifikace veřejné zakázky CPV: 45214100-2 stavební úpravy školních budov
3. Předpokládaný termín realizace
Zahájení prací: 1. 7. 2021

Dokončení celého díla: 30. 9. 2021

V případě uzavření škol z důvodu pandemie koronaviru bude stavba moci býti zahájena
dříve, například již 15. 6. 2021, a to s ohledem na průběh zadávacího řízení a dodržení
zákonných lhůt.
Uzlové body zapracuje účastník do HMG
Uzlový bod č. 1 – dokončení prací v 1. a 2. NP pavilonu A do 24. 8. 2021, kromě skladu
odpadků a přístupové chodby do kuchyně ze zásobovací rampy
Uzlový bod č. 2 - dokončení prací v m. č. A 3.46 (zázemí pro provizorní stravování)
a místnosti č. A.3.48, A.3.49, A.3.50 (provizorní šatny a sklady) ve
3. NP do 27. 8. 2021, kde bude od 1. 9. 2021 pobíhat provizorní
stravování žáků
Účastník předloží do své nabídky závazný podrobný harmonogram stavebních prací, jež
bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být
zpracovaný v týdnech a musí být zpracován po jednotlivých stavebních činnostech (HSV,
PSV) s dodržením technologických postupů a přestávek, vč. jednotlivých návazností
profesí a zkoušek – rozdělen po jednotlivých podlažích, s vyznačením uzlových bodů.
V době od 1.7. do 31. 8. 2021 je škola mimo provoz – letní prázdniny. V době školního
roku, tj. od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 budou prováděny práce již jen ve 3.NP (varna, zázemí
varny, jídelna) a v 1.NP a 2.NP na přístupové chodbě do kuchyně přístupné ze zásobovací
rampy, a také ve skladu odpadků. Zhotovitel nesmí svou činností ohrozit provoz školy.
4. Zadávací dokumentace je dostupná bez registrace na profilu zadavatele:
https://zakazky.repy.cz/, detail zakázky: Veřejné zakázky - E-ZAK Praha 17 (repy.cz)
Název akce:
„Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“
5. Podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy k podání
nabídek na profilu zadavatele.
Konec lhůty pro podání nabídek:
Datum: 7. 5. 2021

Hodina: do 10:00 hod.

Nabídky budou podány písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, který je dostupný na adrese: https://zakazky.repy.cz/, detail zakázky:
Veřejné zakázky - E-ZAK Praha 17 (repy.cz)
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za včasné doručení
nabídky nese odpovědnost účastník.
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Maximální možná velikost jednoho souboru nesmí přesáhnout velikost 50 MB. Počet
takových souborů v jedné nabídce není omezen. Doporučená velikost nabídky
v elektronické podobě je 200 MB.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů,
tj. Microsoft Office (Word, Excel, Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG).
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
6. Termín otevírání nabídek
Otevírání nabídek se bude konat bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek v sídle zadavatele. Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu
s ust. § 109 ZZVZ bez přítomnosti účastníků.
7. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ, prokáže účastník
• v rozsahu dle § 75 dost. 1 písm. a) až f) ZZVZ
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, prokáže účastník
• Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní, ke dni, kdy má
být kvalifikace prokázána,
• Doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Ekonomická kvalifikace dle § 78 odst. 1 ZZVZ, prokáže účastník
Předložením čestného prohlášení o minimálním ročním obratu dosaženým dodavatelem
s ohledem na předmět veřejné zakázky v min. výši bez DPH 60 mil. Kč, a to za
3 bezprostředně předcházející účetní období.
Zadavatel v souladu s § 83 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby v případě, že bude dodavatel
prokazovat ekonomickou kvalifikaci či část ekonomické kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby, dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou
kvalifikaci podle § 78 ZZVZ, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné
zakázky.
Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ, prokáže účastník
• odst. 2 písm. a) seznamem obdobných stavebních prací poskytnutých za posledních
5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení prací s uvedením ceny, doby a místa provádění obdobných
stavebních prací, minimálně 3 zakázky, které spočívaly v rekonstrukci budovy
občanského vybavení dle definice uvedené v § 6 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
každá o celkovém objemu min. 20 mil. Kč bez DPH:
- alespoň u jedné zakázky byla součástí dodávka a montáž gastro vybavení ve
finančním objemu min. 6,5 mil. Kč bez DPH,
- alespoň u jedné zakázky byla součástí také dodávka a montáž ZTI, VZT
a elektroinstalace,
- alespoň u jedné zakázky se jednalo o rekonstrukci stávajícího kuchyňského provozu
- alespoň jedna zakázka probíhala za plného nebo částečného provozu objektu
• odst. 2 písm. d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za odborné
vedení provádění stavby. Doklad osvědčující odbornou způsobilost stavbyvedoucího
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dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě - autorizace v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr IP00
nebo technik TP00 nebo stavitel SP00), vč. profesního životopisu, ze kterého bude
zřejmé, že má zkušenosti s vedením realizace staveb:
- min. 3 realizace obdobných staveb – na pozici stavbyvedoucího, alespoň dvě
obdobné stavby v min. finančním objemu 20 mil. Kč bez DPH, z toho alespoň
u jedné obdobné stavby byla součástí dodávka a montáž gastro vybavení o objemu
min. 6,5 mil. Kč bez DPH
odst. 2 písm. d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za odborné
vedení realizace elektroinstalací, který disponuje autorizací v oboru technika prostředí
staveb - specializace elektrotechnická zařízení (autorizovaný inženýr IE02 nebo technik
TE03) dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, vč. profesního životopisu, ze kterého bude zřejmé, že
má zkušenosti s vedením realizace elektroinstalací:
- min. 2 stavby – rekonstrukce budovy, jejíž součástí byla dodávka a montáž
elektroinstalací v min. objemu 2 mil. Kč bez DPH
odst. 2 písm. d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za odborné
vedení realizace technických zařízení, který disponuje autorizací v oboru technika
prostředí staveb - specializace technická zařízení nebo specializace vytápění a
vzduchotechnika nebo specializace zdravotní technika (autorizovaný inženýr IE01 nebo
technik TE01 nebo TE02) dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vč. profesního životopisu, ze
kterého bude zřejmé, že má zkušenosti s vedením realizace technických zařízení:
- min. 2 stavby – rekonstrukce budovy, jejíž součástí byla dodávka a montáž VZT,
ZTI, UT v min. objemu 2 mil. Kč bez DPH
odst. 2 písm. e) zadavatel požaduje předložení opatření dodavatele k zajištění kvality,
a to:
- předložení certifikátu systému managementu kvality EN ISO 9001 pro oblast
provádění stavebních prací,
- předložení certifikátu o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 nebo ISO 45 001 pro
oblast provádění stavebních prací.
odst. 2 písm. h) zadavatel požaduje předložení opatření dodavatele v oblasti řízení
z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění
veřejné zakázky, a to:
- předložení certifikátu systému enviromentálního managementu kvality EN ISO
14 001 pro oblast provádění stavebních prací.
odst. 2 písm. i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele za poslední tři roky

Doklady o kvalifikaci se v nabídce prokazují v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ, a to doklady
v kopiích, případně mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
• dle § 105 odst. 1 ZZVZ - účastník ve své nabídce určí části veřejné zakázky, které hodlá
plnit prostřednictvím poddodavatelů a předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit. Současně musí být dodrženo ustanovení § 105 odst. 3 ZZVZ,
• dle § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel prováděl minimálně
koordinační a řídící činnost sám, tj. činnost odpovídající pozici hlavního
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9. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Kritéria hodnocení a jejich váha:
Kritérium 1:
Kritérium 2:

Nabídková cena
Záruční lhůta na gastro vybavení

90 %
10 %

max. 60 měsíců

Kritérium 1:
Výpočet hodnocení kritéria Výše nabídkové ceny bez DPH získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne:
Počet bodů kritéria = 100 x

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší
𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á

Kritérium 2:
Výpočet hodnocení kritéria Záruční lhůta na gastro vybavení získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne:
Počet bodů kritéria = 100 x

𝑧á𝑟𝑢𝑘𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á
𝑧á𝑟𝑢𝑘𝑎 𝑛𝑒𝑗𝑣𝑦šší

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se stane nabídka, která získá nejvyšší počet bodů
v součtu za všechna hodnotící kritéria.
10. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) - je 3 měsíce od konce
lhůty pro podání nabídek.
11. Obchodní podmínky
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo
(dále též „návrh smlouvy“), který je přílohou č. 3 této výzvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán účastníkem nebo statutárním
orgánem účastníka nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka,
v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii
v nabídce.
Účastník doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro
doplnění ze strany účastníka nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž
není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jejích příloh.
Dílo bude provedeno dle dokumentace pro provádění stavby, dodavatelem oceněným
soupisem prací, zadávací dokumentace a prohlídky místa plnění.
Napojení na el. energii - dodavatel si zajistí vlastní měření u dodavatele PRE.
Zadavatel poskytne bezplatný zábor pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště včetně
mobilního WC si zajistí dodavatel. Stavba bude označena a budou zde umístěny výstrahy.
Dodavatel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám.
Dodavatel je povinen po celou dobu plnění předmětu SOD být pojištěn. Dodavatel předloží
při podpisu smlouvy o dílo doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem objednateli a třetím osobám, minimální pojistná částka je 80 mil. Kč.
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Objednatel požaduje, aby zhotovitel nejpozději při podpisu smlouvy o dílo předložil
bankovní záruku za řádné provádění a dokončení celého díla v termínu stanoveném ve
smlouvě o dílo ve výši 1 mil. Kč.
Objednatel požaduje při převzetí díla, aby zhotovitel předložil bankovní záruku ve výši
400 000,- Kč, po dobu záruční lhůty na zajištění závazků z poskytnuté záruky.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že zhotovitel nemůže postoupit práva k realizaci díla třetí
osobě.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dodavatelů nesli dodavatelé podávající
společnou nabídku, zodpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně
v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ
Technický dozor investora provádí sám zadavatel.
Návrh smlouvy, který je přílohou výzvy musí účastník respektovat v nabídce.
12. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy, měsíční fakturace dle ucelených částí do výše 80 % ceny
díla, 20 % pozastávka do doby předání díla bez závad a nedodělků.
Dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů, bude
u veřejné zakázky uplatněno přenesení daňové povinnosti. V režimu přenesené daňové
povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění.
V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo
zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Dodavatel vystaví daňový doklad, kde oproti
běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH
v % a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého bylo plnění
uskutečněno.
Splatnost faktur 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
13. Technické podmínky
Technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby, která
je přílohou č. 1 této výzvy.
Zadavatel požaduje v nabídce předložit doklady prokazující shodu požadovaných výrobků
se zadávací dokumentací. Doložit technické listy pro gastro technologii, a další hlavní
výrobky a materiály specifikované v příloze č. 6 výzvy.
Jeli k prodeji, montáži nebo servisu nabízených značek potřebný certifikát – potvrzení
výrobce/dovozce opravňující dodavatele k těmto činnostem, bude v nabídce předložen.
Vybouraný stavební materiál bude recyklován tak, aby byly minimalizovány dopady
stavební činnosti na životní prostředí.
14. Variantní řešení je nepřípustné.
15. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním soupisu prací, bude uvedena cena bez DPH,
DPH, cena celkem vč. DPH. Cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným
dokončením díla. Účastník ocení ve výkazu rezervu rozpočtu ve výši 3 % (automaticky se
dopočítá). Rezerva rozpočtu bude použita na odsouhlasené případné vícepráce či další
práce.
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Nabídková cena je maximálně přípustná a nepřekročitelná.
16. Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení
o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
17. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ písemně požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo vysvětlení zadávací dokumentace, případně
související dokumenty uveřejnit na profilu zadavatele a to nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud
není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před lhůtou pro
uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na profilu. Žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace musí dodavatelé zasílat písemně prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO
NÁSTROJE.
18. Komunikace v průběhu zadávacího řízení
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem / účastníkem zadávacího řízení / vybraným
dodavatelem probíhá písemně dle ustanovení § 211 ZZVZ výhradně a pouze elektronicky,
a to prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE podle § 213 ZZVZ nebo tam, kde
to zadávací dokumentace připouští, alternativně prostřednictvím datové schránky ve smyslu
zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Kromě žádostí o účast a nabídek bude další komunikace a předkládání dokumentů probíhat
v nešifrované podobě. Naopak žádost o účast a nabídka musí být šifrované a musí být
podané prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE. K šifrování dokumentů
dochází v rámci prostředí ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE.
Komunikace činěná v rozporu s výše uvedeným odstavcem není považována za
elektronickou komunikaci v souladu se zákonem.
Zadavatel preferuje a doporučuje činit veškerou komunikaci pouze prostřednictvím
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE.
Adresa ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE a PROFILU ZADAVATELE, ve kterém bude
probíhat povinná elektronická komunikace dle § 28 odst. 1 písm. i) a j) ZZVZ a na němž
budou uveřejňovány informace a dokumenty k této veřejné zakázce je:
https://zakazky.repy.cz/.
Na této stránce jsou veřejně dostupné veškeré údaje vyžadované prováděcí vyhláškou, jako
je uživatelská příručka, minimální technické podmínky pro práci s elektronickým
nástrojem, informace k šifrování nabídek atd. Dále jsou zde podrobné informace o ovládání
systému, popř. kontakt na provozovatele elektronického nástroje pro případné dotazy.
Pro účely této veřejné zakázky je ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM systém E-ZAK,
který je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek
týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných
a certifikátu shody, (dále též „prováděcí vyhláška“)
Pro získání možnosti přihlásit se do systému E-ZAK je zapotřebí se registrovat do Centrální
databáze dodavatelů (CDD) systému FEN.cz na adrese https://fen.cz/#/cdd, kde naleznete
všechny podrobnosti a návody k registraci. Registrační proces trvá do 48 hodin (počítáno
v pracovní dny).
Městská část Praha 17, Úřad městské části, Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6 – Řepy
Tel. 234 683 111, e-mail: podatelna@Praha17.cz

Pro zasílání zpráv zadavateli či podání žádosti o účast nebo nabídky je nutné, aby účastník
zadávacího řízení provedl registraci do CDD.
19. Prohlídka místa plnění
Zadavatel neorganizuje a nestanovuje společnou prohlídku místa plnění z důvodu
koronavirové pandemie. V případě zájmu o individuální prohlídku místa plnění účastník
zažádá o možný termín zástupce zadavatele - Slezáková, Libuse.Slezakova@Praha17.cz ,
tel. 724 095 006.
20. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně
a technicky souvisí (napojení na plyn, elektro, voda, kanalizace) a je podmínkou funkčnosti
stavby, že by jejím případným rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady při
realizaci plnění předmětu veřejné zakázky a zajištění další koordinace. Zadavatel bude
zadávat samostatně vybavení jídelny nábytkem, a provedení obkladu stěn HPL deskami
v jídelně.
21. Podmínky pro uzavření smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky
Před uzavřením Smlouvy na plnění veřejné zakázky je vybraný dodavatel povinen na
písemnou výzvu zadavatele předložit v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ originály
nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.
Dle § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence
údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických
a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel ve výzvě
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.
Před uzavřením smlouvy o dílo je vybraný dodavatel dále povinen na písemnou výzvu
zadavatele předložit:
a) dle § 122 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 104 ZZVZ a dle této zadávací dokumentace
doklad o pojištění odpovědnosti za škodu,
b) dle § 122 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 104 ZZVZ a dle zadávací dokumentace
bankovní záruku.
22. Informování dodavatelů o společensky odpovědném přístupu při zadávání veřejné
zakázky
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky
odpovědného veřejného zadávání. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby
při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně – právních předpisů
(zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) a z nich
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vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky
pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění
předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné
plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na
plnění veřejné zakázky.
Cílem je vytvářet prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce
pracovat ve férovém a efektivním partnerství, kdy budou dodržována veškerá zákonná i
sjednaná pravidla a společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně
zohlednění sociálních, enviromentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené veřejné
prostředky.
Za tímto účelem předloží dodavatel ve své nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky
odpovědného plnění veřejné zakázky, vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 této výzvy.
Toto čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky přílohou smlouvy o dílo.
23. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.
Nabídka bude obsahovat:
• krycí list nabídky
• návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
• prokázání splnění kvalifikace – viz bod 7 výzvy
• základní způsobilost
• profesní způsobilost
• ekonomická kvalifikace
• technická kvalifikace
• jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky - viz bod 8 výzvy
• oceněný soupis prací (ve formátu Excel)
• harmonogram prací zpracovaný po dnech se zapracováním uzlových bodů
• doklady prokazující shodu požadovaných výrobků – viz bod 13 výzvy
• čestné prohlášení dodavatele o společensky odpovědném plnění veřejné zakázkyviz bod 22 výzvy
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