VÝZVA
K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE
ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. § 53 ZÁKONA
Č. 134/2016 SB.,
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„Karlovy Vary, Olšová Vrata – rekonstrukce místních
komunikací, I. etapa“
Zjednodušené
podlimitní
řízení
podle
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Předpokládaná
zakázky:

hodnota

Veřejná zakázka na stavební práce
veřejné

5.600.000,- Kč bez DPH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo zadavatele:

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČ zadavatele:

00 25 46 57

Osoba zastupující zadavatele:
Osoba zastupující zadavatele ve věci
veřejné zakázky:

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka statutárního města
Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA
Obchodní firma:

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČ:

062 95 525

Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:

Mgr. Miroslav Kučerka

E-mail:

verejnezakazky@kgslegal.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslav Kučerka

KGS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 06295525 | DIČ: CZ06295525 | se sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279699
e-mail: info@kgslegal.cz | www.kgslegal.cz

ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace je zadavatelem uveřejněna na jeho profilu zadavatele, tj.: https://ezak.mmkv.cz/

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 5. 2022 v 10:00 hod.
ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 211 odst. 3 zákona pouze
písemně elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje EZAK (dále jen „elektronický
nástroj“). Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj.
Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, PDF/A, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Zadavatel
preferuje předložení nabídky v PDF/A formátu. Nabídka dodavatele bude rovněž obsahovat soubor
s oceněným Soupisem prací s výkazem výměr v editovatelném formátu. Pokud velikost vkládaného
souboru přesáhne 50 MB, rozdělí dodavatelem nabídku do dvou či více souborů.
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, než ty, které
stanoví zákon a které vyžaduje zadavatel v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel požaduje předložení oceněného Soupisu prací s výkazem výměr (položkového rozpočtu
stavby) v elektronickém formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu
z rozpočtového softwaru jako formální požadavek na zpracování nabídky.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v elektronické formě jiným způsobem, než
prostřednictvím elektronického nástroje.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené
dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji. Na doručení
písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj
adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet
v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.
V případě společné účasti dodavatelů (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude
zmocněna zastupovat tyto účastníky zadávacího řízení při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.
Účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel
doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.
Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zákonem a musí obsahovat veškeré doklady
k prokázání kvalifikace a jiné požadavky zadavatele, uvedené v těchto zadávacích podmínkách.
Bližší informace o způsobu podání nabídek je uvedena v zadávací dokumentaci.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ
Zadavatel pro účely veřejné zakázky požaduje prokázání kvalifikace v níže uvedeném rozsahu:


Základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona

Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle
písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české
právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2
zákona a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a), b), c) d)
a e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.


Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
b) dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, a to minimálně v rozsahu:
o

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.


Ekonomická kvalifikace podle ustanovení § 78 zákona
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Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.


Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 zákona

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona
požaduje:
Seznam stavebních prací
Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací.
Ze seznamu významných prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval:
1. alespoň 3 dokončené zakázky, které spočívají v realizaci plnění obdobného, jako je předmět plnění
této veřejné zakázky, tedy v realizaci rekonstrukcí pozemních komunikací či jejich výstavbě v min.
finančním objemu 3 mil. Kč. bez DPH pro každou jednotlivou zakázku

Dokončenou stavební prací se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je
způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u
jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:
o

název objednatele,

o

specifikace provedených stavebních prací,

o

finanční objem v Kč bez DPH,

o

doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené
údaje:
o

název objednatele,

o

specifikace provedených stavebních prací,

o

finanční objem v Kč bez DPH,

o

doba a místo provedení stavebních prací,

o

údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání
splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít
stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky
podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební
práce podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79
odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE USTANOVENÍ § 115 ZÁKONA


Kritéria hodnocení

Jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.


Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
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Kritérium nejnižší nabídková cena
V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných
dle čl. 11.1.5. Zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše
jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny (tj. ceny za realizaci celého předmětu veřejné
zakázky) je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.


Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to nejnižší nabídkovou cenu, a proto nelze uvést
váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.
V Karlových Varech dne (dle elektronického podpisu)

Digitálně podepsal

Ing. Daniel Ing. Daniel Riedl
Datum: 2022.04.12
Riedl
13:40:04 +02'00'
____________________________
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
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