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I. Obecné pokyny 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků  

zadávacího řízení v rámci otevřeného podlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání  veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této 
dokumentaci  neuvedené se řídí tímto zákonem. Tato zadávací dokumentace je vypracována 
jako podklad  pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce 
zadané  formou otevřeného podlimitního řízení. Zadavatel předpokládá, že realizace tohoto 
projektu bude spolufinancována ze zdrojů státního rozpočtu České  republiky v rámci 
programu Ministerstva zemědělství č. 129 250 "Výstavba a technické zhodnocení 
infrastruktury  vodovodů a kanalizací".  
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. 
e) zákona v případě,  že neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná zakázka spolufinancována.  

 
Zadávací dokumentaci tvoří veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, 

sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení dle § 28 odst. 1 písm. b) zákona  
Součástí zadávací dokumentace jsou: 

- Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky pro zadávací řízení podle zákona 
č.134/2016 Sb. včetně příloh.  
- Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo. 
- Projektová dokumentace včetně příloh a technických specifikací. 
 
Účastník zadávacího řízení podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to 

vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty, protože veřejná  
zakázka není rozdělena na části. Podáním této nabídky přijímá účastník zadávacího řízení 
plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že 
uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této 
zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny 
požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu 
odpovídat zadávací dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení nabídky.  

 
 
II. Identifikace zadavatele 
II.1. Identifikace veřejného zadavatele 

Zadavatel:    Obec Heřmanov 
Sídlo zadavatele:        Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov 
IČ:                               00599387 
Právní forma:              obec 
Statutární zástupce:     Pavla Chadimová, starostka obce 
Profil zadavatele:  https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-

hermanov_4982/ 
 

II.2. Identifikace zástupce zadavatele 
Zadavatel nemá žádného zástupce zadavatele. Účastníci zadávacího řízení zasílají všechna 

podání v listinné podobě, která v tomto řízení učiní, a to včetně námitek podaných dle § 241 
zákona, na adresu zadavatele.  
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III.  Vymezení předmětu veřejné zakázky 
III.1. Název veřejné zakázky: „Heřmanov – kanalizace a ČOV“ 
 
III.2. Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:  

      45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace   
45232421-9 Čistírny odpadních vod  
45232420-2 Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod  
45252200-0 Zařízení čistíren odpadních vod  
45232423-3 Výstavba kanalizačních čerpacích stanic 
71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby 

 
III.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky stanovená v souladu s § 16 zákona je 16,380 mil. Kč bez DPH.  Předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše 
úplaty  za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích.  

 
 

III.4. Popis předmětu veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové kanalizační stokové sítě koncipované 

jako oddílná kanalizace. Tato bude svedena do nově vybudované ČOV, která je rovněž 
součástí stavby. Geografické rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod  gravitačním 
způsobem na jedno místo do ČS, odkud budou splaškové vody čerpány  přímo na ČOV.  
Celkem bude vybudováno 2.211,17 m nových  gravitačních kanalizačních stok, 583,63 m 
odbočení kanalizace, 96,36 m výtlaku  z ČS a 36,0 m odtoku z ČOV.   
Pro likvidaci odpadních vod z obce bude provedena nová biologická čistírna  odpadních vod 
pro 250 EO. Zaústění vyčištěných odpadních vod bude provedeno do Heřmanovského 
rybníka. Pro vlastní stavbu objektu čistírny odpadních vod a pro přístup obsluhy pro provoz  
bude provedena příjezdová komunikace k ČOV. Pro napojení objektu čistírny odpadních vod 
na vodovod bude provedena vodovodní  přípojka, která bude napojena na stávající vodovod v 
obci. Napojení objektu čistírny odpadních vod na elektrickou energii bude provedeno  novou 
elektropřípojkou ze stávající sítě.  
Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky 
(zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace skutečného provedení, zpracování 
provozních řádů, apod.) 
 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro zadání 
veřejné zakázky s názvem „Heřmanov kanalizace a ČOV“ zpracované společností Ing. Miloš 
Charvát, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 68063822, pod zakázkovým číslem 
2017-05-25.  Podrobnosti jsou také v soupisu prací s výkazem výměr.   
 

III.5. Soupis prací 
Soupis prací je pro zpracování nabídkové ceny závazný.   Zadávací dokumentace obsahuje 

v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. dle § 92, odstavec 1,  písmeno b) a vyhl. č. 169/2016 
Sb. podrobný soupis prací. 

 
III.6. Obecné právní předpisy 
Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými 
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právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkajícími se  
bezpečnosti práce a technických zařízení. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla  
musí být v souladu s těmito normami v platném znění a splňovat podmínky dle zákona  
č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabyde  
platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a  
účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel  
povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody  
(postupy).   
 

III.7. Obchodní názvy výrobků 
Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek,  

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení  
předpokládaného standardu a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout jiné,  
technicky a kvalitativně rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 6 zákona.  
 
 

IV. Termín a lhůta plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si 

vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 
prodloužení zadávacího řízení.  Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je 
podmíněn rovněž zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. 
 

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě 
plnění: 
Předpokládaný termín zahájení stavby         od   1.   7.  2018 
Předpokládaný termín dokončení stavby                    do   30. 6.  2019 
(Zadavatelem stanovený předpokládaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde 
k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem,  v této lhůtě 
bude předmět veřejné zakázky řádně ukončen a předán objednateli včetně kompletních 
podkladů ke kolaudaci stavby. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení 
před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po závazné lhůtě 
výstavby.) Závazná lhůta výstavby je max. 12 měsíců (lhůtu výstavby lze změnit z důvodů 
zvláštního zřetele na straně objednatele – např. posunutí čerpání dotace, přerušení prací z 
klimatických důvodů, apod.)     
 Předpokládaný termín připravenosti ke zkušebnímu provozu ČOV       do 30.6.2019 
 

Vítězný uchazeč předloží aktuální časový a finanční harmonogram dle potřeb zadavatele a 
obchodních podmínek. 
 

V. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je obec Heřmanov, seznam dotčených stavebních 

pozemků je uveden v projektové dokumentaci.   
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VI. Prohlídka místa plnění 
Dodavatel se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před 

podáním nabídky. Účast na prohlídce místa plnění je povinná pro každého dodavatele před 
podáním nabídek. Účast na prohlídce bude evidována presenční listinou.  
Zadavatel určil dobu prohlídky podle § 97 odst. a) zákona tak, aby bylo možné prohlídku 
uskutečnit nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 
Prohlídka místa plnění bude uskutečněna dne 16. 2. 2018 v 12:00 hod. Sraz všech účastníků 
bude před budovou OÚ Heřmanov čp. 35, 594 58 Heřmanov. Prohlídky se za zadavatele 
účastní paní starostka Pavla Chadimová, tel. +420 602 509 130.  
Součástí nabídky uchazeče bude potvrzení o účasti na prohlídce místa plnění (příloha č. 4 této 
zadávací dokumentace), které bude podepsáno pověřeným pracovníkem zadavatele. 
 
 

VII. Harmonogram prací 
Uchazeč do nabídky zpracuje harmonogram prací, harmonogram bude zpracován 

minimálně po týdnech a po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech. 
Uchazeč do nabídky dále zpracuje finanční harmonogram, harmonogram bude zpracován po 
jednotlivých měsících. Zadavatel doporučuje zpracovat harmonogram prací a doplnit jej o 
finanční harmonogram prací, ale je možné zpracovat oba harmonogramy samostatně.  

 
VIII. Způsobilost a kvalifikace 
 
VII.1. Obecná ustanovení 
Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady 

požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.  
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

způsobilost a kvalifikaci: 
- splněním základní způsobilosti podle § 75 zákona 
- splněním profesní způsobilosti podle § 77 zákona 
- splněním ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona 
- splněním technické kvalifikace podle § 79 zákona 

 
Základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci prokazuje dodavatel 
kopiemi příslušných dokladů. Vybraný dodavatel předloží příslušné doklady v originále či 
úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy. Nesplnění této povinnosti bude důvodem pro 
vyloučení dodavatele v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona. Pokud po předložení 
dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny 
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.  
Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, předloží před uzavřením smlouvy rovněž doklady 
stanovené v § 104 odst. 2 zákona.  
Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění 
proti škodám způsobeným zadavateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí. Vybraný dodavatel je povinen být pojištěn také pro případ 
stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo  
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montážních prací.   
 

VII.2. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Dodavatelé mohou k prokázání způsobilosti a kvalifikace využít výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, který nahrazuje splnění prokázání základní 
způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje 
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní 
způsobilosti. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v  kopii ne 
starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti a 
kvalifikace. 

 
VII.3. Certifikát 
Dodavatelé mohou k prokázání způsobilosti a kvalifikace využít certifikát vydaný v rámci 

systému certifikovaných dodavatelů. Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odstavec 3 zákona. 

 
VII.4. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Zájemce je v takovém případě povinen předložit: 

a) doklady prokazujícím splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou 
d) Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí  plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoby prokázala 
kvalifikaci dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) je splněn pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby 
kvalifikaci a předkládá podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se takové osobě, 
musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje. 
 
 

VII.5. Podání nabídky více dodavateli 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a jedná se o 

společnou účast dodavatelů, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní 
způsobilosti podle § 75 odstavec 1 písmeno a) až f) a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 
v plném rozsahu každý samostatně. Splnění kvalifikace podle § 73 odstavec 2 písmeno b) a 
odstavce 3 musí prokázat všichni dodavatelé společně. 
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady 
prokazujícími splnění kvalifikace písemnou dohodu, ve které je obsažen závazek, že všichni 
tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po 
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné 
zakázky. 
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Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro 
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji 
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat 
písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně. 
 
 

VII.6. Základní způsobilost 
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti podle § 74  odstavec 1 zákona, tzn. že 

požadavky splňuje dodavatel: 
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný  
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřiblíží (§ 74 odst. 1 písm. a) a § 74 odst. 2 písm. a) b) c)); 

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b)); 

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c)); 

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 
odst. 1 písm. d)); 

e) který není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku, proti němuž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž byla nařízena nucená správa 
podle jiného právního předpisu například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 87//1995 Sb., o spořitelnách a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících a doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o 
změněn některých souvisejících zákonů nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e)); 
 

VII.6.1. Prokázání základní způsobilosti 
(1) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. b), 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. d), 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 

 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.  
 
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí  podmínku podle § 74 
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odstavce 1 písm. a) zákona splňovat  
a) tato právnická osoba,  
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  
 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu  
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,  
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74  odstavci 2 ZVZ a vedoucí pobočky závodu.  
 
Dodavatel může doklady prokazující splnění základní způsobilosti, kromě čestného 
prohlášení, předložit v kopiích s tím, že vítězný dodavatel předloží před podpisem smlouvy 
originály nebo ověřené kopie těchto dokladů. Stáří dokladů prokazujících splnění základní 
způsobilosti musí splňovat požadavky § 86 odst. 5 zákona. 
 
 

VII.7. Profesní způsobilost 
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona. 
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:   
a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je zápis do takovéto 
evidence vyžadován jiným právním předpisem.  
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle jiných právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na předmět podnikání: 

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
2) Výkon zeměměřičských činností 
3) Projektová činnost ve výstavbě  

c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou 
způsobilost předloží:  
- Osvědčení o autorizaci 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 pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství pro 
osobu hlavního stavbyvedoucího ve smyslu Stavebního zákona, 
- Úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb. (§13 odst. 1 písm. a) a písm. c)), o 
zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských činností. 
Dodavatel dále v nabídce uvede, zda tyto osoby jsou zaměstnanci dodavatele, nebo musí být 
doloženy příslušné doklady k plnění pomocí jiné osoby (poddodavatele).  
 

Nestanoví-li tato dokumentace jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících 
splnění této způsobilosti. Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyžádá originály nebo ověřené 
kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti a kvalifikace od vybraného dodavatele podle 
§ 86 odst. 3 zákona.  
 

Veškeré doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 nesmějí být 
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starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení dle § 86 odst. 5 zákona. 
 
 

VII.8 Ekonomická kvalifikace 
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem 

určené minimální úrovně, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže 
dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za 
všechna účetní období od svého vzniku. Minimální úroveň je stanovena na 30 mil. Kč. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát či jiným dokladem podle právního řádu 
země sídla dodavatele podle § 78 odst. 5 zákona. 
 

VII.9. Technická kvalifikace 
VII.9.1. Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 73 odst. 3 písm. b) zákona 
splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona.  
K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit seznam 

stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího 
řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z 
těchto prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.  
 
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace doložením:   
a) seznamu obdobných nejvýznamnějších stavebních prací provedených dodavatelem za 
posledních 5 let. Za nejvýznamnější ze stavebních prací provedených dodavatelem se 
s ohledem na předmět veřejné zakázky dle zadávacích podmínek považuje provedení 
stavebních prací spočívající ve výstavbě či rekonstrukci kanalizací a ČOV pro veřejnou 
potřebu.  
b) osvědčení objednatelů pro minimálně 4 zakázky spočívajících ve výstavbě či rekonstrukci 
splaškových či jednotných kanalizací v délce min. 1500 m a výstavbě či intenzifikaci ČOV 
pro min. 150 EO a ve finančním objemu zakázky minimálně 10 mil. Kč bez DPH/stavba,  

 součástí alespoň 3 osvědčení musí být realizace části kanalizace bezvýkopovou 
technologií (protlaky),  

 součástí alespoň 3 osvědčení objednatelů musí být prokázání realizace oprav 
komunikací po výstavbě kanalizace,  

 součástí alespoň 2 osvědčení od objednatelů musí být prokázání provádění 
provozování ČOV nebo prokázání provádění provozování ČOV ve zkušebním 
provozu, toto prokáže uchazeč osvědčením objednatele o řádném plnění této 
zakázky a kopií povolení k provozování ČOV (od příslušného krajského 
úřadu), provozování musí být prokazatelně plněno nejméně po dobu 0,5 roku. 

 
   Pro posouzení rozhodného období provádění nejvýznamnějších stavebních prací je 
podstatný termín dokončení stavby a termín převzetí objednatelem. V případě, že termín 
dokončení nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla 
provedena v posledních 5ti letech. 
Pokud z dokládaných osvědčení nebude jednoznačně patrné naplnění požadovaných 
parametrů (vydefinované požadované stavby kanalizace a jejich požadované délky, kapacita 
ČOV), přiloží dodavatel k příslušnému osvědčení jiný doklad (smlouva, předávací protokol 
stavby, část projektové dokumentace apod.), v němž budou deklarovány požadované údaje.  
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Zadavatel dále stanovuje požadavek, že u všech doložených osvědčení, u kterých zájemce 
nebyl v pozici generálního dodavatele, musí být součástí osvědčení také vyjádření jeho podílu 
na realizaci.  
 

VII.9.2. Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 73 odst. 3 písm. b) zákona 
splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d). 
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona 

osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče.  
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace doložením níže uvedených dokladů 3 
osob, které budou odpovědné za provádění prací: 

a) Hlavní stavbyvedoucí – doloží doklad o dosažení minimálně středoškolského vzdělání 
zakončeného maturitní zkouškou, doloží kopii Osvědčení o autorizaci v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, doloží doklad o min. 5 leté praxi 
v oboru, doloží strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat: jméno a 
příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxi, informaci o pracovním poměru 
k dodavateli, informaci o jeho podílu na realizaci této zakázky a doložení min. 3 jím 
realizovaných novostaveb či rekonstrukcí splaškových či jednotných kanalizací a 
ČOV ve finančním objemu min. 10 mil. Kč/stavba, u nichž působil jako 
stavbyvedoucí dle stavebního zákona. Tato osoba bude také jmenovitě uvedena 
v návrhu smlouvy o dílo. Funkci stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

b) Zástupce stavbyvedoucího – doloží doklad o dosažení minimálně středoškolského 
vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, doloží kopii Osvědčení o autorizaci v 
oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, doloží doklad o min. 3 
leté praxi v oboru, doloží strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat: 
jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxi, informaci o poměru k 
dodavateli a doložení min. 2 jím realizovaných novostaveb či rekonstrukcí 
splaškových či jednotných kanalizací a ČOV ve finančním objemu min. 7 mil. 
Kč/stavba.  

c) Technolog stavby – doloží doklad o dosažení minimálně středoškolského vzdělání 
zakončeného maturitní zkouškou, doloží kopii Osvědčení o autorizaci v oboru 
technologická zařízení staveb, doloží doklad o min. 5 leté praxi v oboru, doloží 
strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší 
dosažené vzdělání, dosavadní praxi a doložení min. 2 jím realizovaných obdobných 
zakázek jako předmět plnění s technologickou částí (ČOV) v min. finančním objemu 2 
mil. Kč/zakázka (stavba i technologie), u nichž působil jako technolog. 

 
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace uvedených osob předložením profesního 

životopisu (s uvedením délky praxe a specifikací konkrétních referencí a jejich profesní 
pozice v rámci reference) s podpisem osoby prokazující danou technickou kvalifikaci včetně 
osvědčení o dosaženém vzdělání a čestným prohlášením o pravdivosti údajů uvedených 
v profesním životopise.  

Dodavatel dále předloží čestné prohlášení o pracovně právním vztahu výše uvedených 
osob vůči dodavateli. 
 

 VII.9.3. Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 73 odst. 3 písm. b) zákona 
splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. j ). 
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona 

předložením přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které 
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bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Z předloženého přehledu a dalších 
dokladů (kopie majetkové evidence, leasingové či jiné smlouvy, apod.) musí být patrné, že 
dodavatel bude mít k dispozici min: 
- 1x bagr kolový či pásový 
- 2x nákladní automobil nad 5 t 
- 1x vibrační válec 
- 1x vibrační hutnící pěch s hmotností nad 50 kg 
-  1x fréza na asfaltové povrchy 
 

VII.9.4. Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. e) zákona 
doložení kopie dokladu o uděleném certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle 
českých technických norem (ISO 9 001). 

Dodavatel prokáže technické kvalifikace k popisu opatření dodavatele k zajištění 
kvality podle § 79 odst. 2 písm. e) zákona doložením kopie dokladu o uděleném certifikátu 
systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem (ISO 9 001) akreditovanou 
osobou nebo rovnocenný certifikát systému řízení jakosti vydaný v členském státě EU. 
 

VII.9.5. Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. h) zákona 
doložení kopie dokladu o uděleném certifikátu systému řízení podniků z hlediska 
ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem  (ISO 14 001). 

Dodavatel prokáže technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. h) zákona doložením 
kopie dokladu o uděleném certifikátu systému řízení podniků z hlediska ochrany životního 
prostředí vydaného podle českých technických norem  (ISO 14 001) akreditovanou osobou 
nebo rovnocenný certifikát systému řízení jakosti vydaný v členském státě EU – vše dle § 80 
odst. 2) zákona.  

Dodavatel může doklady prokazující splnění technické kvalifikace předložit v kopii. 
Zadavatel bude požadovat, aby vybraný dodavatel předložil před podpisem smlouvy originály 
nebo ověřené kopie dokladů dle § 86 odst. 3 zákona.  
 
 

IX. Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo, a to včetně 

podmínek platebních a podmínek překročení nabídkové ceny. Závazný návrh smlouvy o dílo 
je samostatnou přílohou této zadávací dokumentace.  Dodavatel do tohoto návrhu doplní své 
identifikační údaje, nabídkovou cenu a případně další zadavatelem stanovené  údaje.  
 
 

X. Technické podmínky 
Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací a soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí této zadávací dokumentace jako 
samostatné přílohy. Obsahuje-li výkaz výměr, nebo kterákoliv jiná část zadávací 
dokumentace odkaz na obchodní název nebo specifické označení zboží či služby, zadavatel 
připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných  řešení.  
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

1) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy, evropská technická schválení, 
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2) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými 
státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

3) mezinárodní normy,  
4) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními 

orgány. 
 

XI.   Jistota 
Zadavatel nepožaduje jistotu.  

 
XII. Rozdělení veřejné zakázky na části 
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 

 
XIII. Varianty nabídky 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 
XIV.  Vysvětlení zadávací dokumentace 
Zadavatel poskytne a uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace dodavatelům v souladu  

s § 98 zákona. Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávací 
dokumentaci i bez předchozí žádosti dodavatele. 
 

XV. Nabídková cena 
Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro účely zadávacího řízení rozumí celková 

cena za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady 
dodavatele k řádnému provedení dodávky, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních 
podmínek zadavatele (např. bezpečnostní opatření, pojištění, případné náklady s 
poskytováním bankovních záruk) a vyplývajících z individuálních podmínek stavby (např. 
zařízení staveniště, ztížené podmínky apod.).  

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v 
členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Výpočet 
všech cen bude proveden na dvě desetinná místa (zaokrouhlování na haléře) s tím, že i 
celková nabídková cena bude uvedena na dvě desetinná místa (shodná dle oceněného soupisu 
prací a musí být takto uvedená i v návrhu smlouvy).  

Dodavatel je povinen doplnit jednotkové ceny do výkazu výměr, který je součástí 
neměnného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jako samostatná příloha k této 
zadávací dokumentaci. Položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb není přípustné 
slučovat ani jakkoliv doplňovat. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky, žádná položka 
nesmí být oceněna nulou. Oceněný výkaz výměr bude v nabídce dodavatele přiložen v 
elektronické formě na CD/DVD nosiči a bude rovněž v písemné podobě jako nedílná součást 
smlouvy o dílo.    
 

Celková cena díla musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 
 

Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla a zadavatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, 
musí být projednány v souladu s  uzavřenou smlouvou o dílo a se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek.  
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XVI. Položkové rozpočty 
Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněn soupisy stavebních prací, dodávek a 

služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, 
dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající 
požadovanému počtu měrných jednotek. Položkové rozpočty musí být součástí nabídky. Dále 
budou v nabídce doloženy ve formátu.xls na elektronickém nosiči. 
Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:  
a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci 
zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem,   
b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, 
změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je 
nepřípustná,  
c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, ceny položek stavebních prací nejvýše na 
dvě  desetinná místa, 
d) soupis prací předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, 
popřípadě s vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovný nebo svislý přesun hmot.  Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li zemina 
umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot je navrženo 
v zadávací dokumentaci nebo si je zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. 
Pokud zadané položky neodpovídají předpokladům dodavatele je povinen vznést dotaz na 
organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností. Obecně platí, že v naceněných 
položkách musí dodavatel zahrnout veškeré náklady na manipulace se zeminou. Totéž se týká 
vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu, 
e) pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne dle 
technologického postupu zhotovitele potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot na skládku a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností 
uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky. 
 

XVII. Poddodavatelé  
Dodavatel do nabídky uvede předpokládané poddodavatele. Při realizaci díla je změna 

nebo rozšíření poddodavatelů uvedených v nabídce dodavatele možná, ale pouze na základě 
písemného souhlasu zadavatele (objednatele). Dodavatel je povinen uvést části veřejné 
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a je povinen vést a 
průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů. 
 

Zadavatel požaduje podle § 105 odst. 2 zákona, aby zadavatelem určené významné 
činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem. Zadavatel 
požaduje, aby pokládku kanalizace včetně šachet plnil pouze vybraný dodavatel.  
 

XVIII. Hodnocení nabídek 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 odst. 2 zákona 

nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z 
přidané hodnoty. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením §§ 39, 114, 
115, 119 a 122 zákona.  Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od 
nejlevnější po nejdražší nabídku.  
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Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

XIX. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení 

odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Koncem zadávací 
lhůty je den odeslání oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 
Délka zadávací lhůty činí 6 měsíců. 
 

XX. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6. 3. 2018 do 16:00.   

 
Nabídku je možné podat osobně zástupci zadavatele v sídle zadavatele Obec Heřmanov, 

Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov v úředních hodinách v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a v 
poslední den lhůty pro podání nabídek od 12:00 hodin do konce výše uvedené lhůty pro 
podání nabídek.  

Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní 
poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy 
okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zástupce zadavatele. Nabídka musí být zadavateli 
doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. 
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel nebude posuzovat 
a hodnotit. 

Nabídky budou podány v řádně uzavřené a nepoškozené obálce a označeny:  
 Neotvírat – veřejná zakázka „Heřmanov – kanalizace a ČOV“ 

Na obálce bude uvedena adresa a kontaktní údaje dodavatele, který podává nabídku.  
 

XXI. Otvírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6. 3. 2018 v 16:00 v sídle zadavatele na 

OÚ Heřmanov, Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov.  
Otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě provede komise ustavená zadavatelem.  
Nabídky budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.  
Právo zúčastnit se otevírání obálek mají osoby oprávněné jednat za uchazeče, případně osoby 
pověřené plnou mocí uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání 
nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Účastníci přítomní otevírání obálek s 
nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, kterou zadavatel přiloží k 
protokolu o otevírání obálek s nabídkami. 
 
 

XXII. Jiné skutečnosti  
a) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním 
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění). 
b) Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení žádostí o účast účastníka (dodavatele) 
ověřit informace uváděné účastníkem (dodavatelem) v jeho žádosti o účast.  
c) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace uváděné účastníkem (dodavatelem) v jeho žádosti o účast, a to vyzváním uchazeče 
k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace.  
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d) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením zákona, a 
to nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
e) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 84 
zákona.  
f) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené žádosti o účast, které nebyly řádně 
doručeny v rámci lhůty pro podávání žádostí o účast.  
g) Náklady na vyhotovení žádostí o účast a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv 
další náhrady nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese dodavatel (účastník) 
sám. 
 
 
V Heřmanově     dne  30.1.2018  
  
  
   
       .....................................................................................  
                                                                                         Pavla Chadimová 

Starostka obce Heřmanov  
  
 
 
Přílohy:  

1. Krycí list nabídky.  
2. Formulář pro uvedení poddodavatelů.  
3. Formulář plánu kontrol a zkoušek.  
4. Potvrzení o účasti na prohlídce místa plnění. 
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