VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ
FOKUS, NOVÝ JIČÍN“
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

název:
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
datová schránka:
profil zadavatele:
elektronický nástroj:
obecná adresa zadavatele:
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Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace
K Nemocnici 1082/23, 74101 Nový Jičín
Mgr. Michalem Podžorným, ředitelem
75089157
CZ75089157 (neplátce DPH)
v6ak8u7
https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_13.html
https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_13.html
http://www.fokusnj.cz/

SPECIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ:
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ:
režim veřejné zakázky dle § 24 ZZVZ:
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zjednodušené podlimitní řízení
stavební práce
podlimitní veřejná zakázka

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Předmět této veřejné zakázky je jedním z cílů projektu financovaného z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program.
Výzva č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty ITI
Název projektu: Vybudování nových multifunkčních kluboven SVČ Fokus, Nový Jičín
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010889
Podmínky financování veřejné zakázky jsou obsaženy v Obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou této
zadávací dokumentace.
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UVEŘEJNĚNÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle
§ 214 ZZVZ, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Přístup k zadávací dokumentaci:
Kompletní zadávací dokumentace je po celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna a volně ke stažení na profilu
zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_13.html
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PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJÍ KLASIFIKACE

Projekt řeší zateplení 1.NP a nástavbu na střeše přízemní části objektu. Nástavba je konstrukčně řešena jako
dřevostavba, která dispozičně navazuje na 2.NP hlavní budovy. V návaznosti na nástavbu je navrženo venkovní
ocelové schodiště, které bude sloužit jako požární únik. V navržené nástavbě bude umístěn multifunkční sál s
navazujícími sklady, přípravnu, sociální zařízení, šatna a hala, která může zároveň sloužit jako zasedací místnost.
Vytápění objektu včetně nové nástavby je řešeno stávající plynovou kotelnou.
Dále budou provedeny stavební úpravy v interiéru budovy (učebna dílen) a předláždění příjezdového dvora.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v zadávací dokumentaci.
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45000000-7
Stavební práce
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku byla zadavatelem stanovena ve výši 13 300 492 Kč bez DPH.
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MÍSTO A DOBA REALIZACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění je budova Střediska volného času Fokus na adrese: K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín. Budova se
nachází na pozemcích parc. č. 311/5 a 577/2 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí [707431].
Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem. Zadavatel upozorňuje, že veřejná zakázka může být vybranému dodavateli zadána až po schválení
výsledku zadávacího řízení Radou města Nový Jičín, zadavatel předpokládá, že to nastane v prosinci 2020.
Realizace díla musí být dokončena do 10 měsíců od převzetí staveniště nejpozději však do 15. 12. 2021. K převzetí
staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem.
Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl v nabídce měsíční časový a finanční harmonogram postupu výstavby
obsahující činnosti nutné pro realizaci díla.
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ZPŮSOB PODÁNÍ, FORMA A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka se podává písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem
stanoveného
elektronického
nástroje.
Elektronickým
nástrojem
zadavatele
je:
https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_13.html
Na uvedené adrese je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.
Účastník (dodavatel) může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky ani předložení více variant v rámci jedné nabídky
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

10. 12. 2020 v 10,00 hodin

Zadavatel požaduje podání nabídky pouze v elektronické podobě, veškeré podrobnosti k podání nabídky a
elektronické komunikaci v průběhu zadávacího řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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.
10| POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je dále podrobně uveden v zadávací dokumentaci.
11| ZADAVATELEM STANOVENÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 74 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění
základní způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který podle § 74 odst. 1 ZZVZ:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro
níže uvedený trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, kdy k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, a to:
I.
II.
III.

trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
trestný čin obchodování s lidmi,
tyto trestné činy proti majetku:
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. legalizace výnosů z trestné činnosti,
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5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
tyto trestné činy hospodářské:
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
V.
trestné činy obecně nebezpečné,
VI. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
VII. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
IV.

d) nemá 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) není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto
podmínku 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) ZZVZ splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v § 74
odstavec 2 a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání základní způsobilosti podle § 75 odst. 1 ZZVZ:
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).
PROKAZOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ:
Účastník je ve své nabídce oprávněn výše specifikované doklady nahradit předložením čestného prohlášení
podle § 53 odst. 4 ZZVZ.
(Účastník může využít formulář čestného prohlášení, který je přílohou této zadávací dokumentace.)
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 77 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění profesní
způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
dle § 77 odst. 1 ZZVZ
ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje za současného vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu a způsobu
prokázání takto:
dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3 např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
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a)
b)

výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel
předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání “Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Způsob prokazování profesní způsobilosti:
Dodavatel (účastník) prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením prostých kopií shora požadovaných
dokladů. Doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 ZZVZ dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi sídla jeho
odbornou profesní způsobilost nevyžadují.
Při prokazování kvalifikace se uplatní také obecná pravidla vztahující se k předkládání dokladů obsažená v § 45 ZZVZ.
Dodavatel je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad, není-li z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit
zadavatelem požadovaný doklad. Toto pravidlo se tak uplatní především v situacích, kdy se jednotlivá oprávnění
k podnikání „překrývají“ a oprávnění k provádění jedné činnosti je tak možno prokázat prostřednictvím různých
dokladů o oprávnění k podnikání. Možnost předložit jiný rovnocenný doklad vyplývá přímo z ustanovení § 45 odst. 2
ZZVZ.
PROKAZOVÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ:
Účastník je ve své nabídce oprávněn výše specifikované doklady nahradit předložením čestného prohlášení
podle § 53 odst. 4 ZZVZ.
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 78 ZZVZ:
Zadavatel nevyžaduje.
TECHNICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 79 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění
kvalifikace splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
1. dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ
seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; rovnocenným dokladem k prokázání
tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele,
2. dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ
seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které
zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele
nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným
dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo
stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Rozsah požadované technické kvalifikace a způsob prokázání dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ
Pro splnění tohoto kritéria kvalifikace je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil:
a) seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení,
podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka. Předložený seznam musí obsahovat tyto údaje:
název realizované zakázky,
popis předmětu plnění zakázky,
místo plnění předmětu zakázky,
doba (termín) plnění předmětu zakázky,
cena stavebních prací v Kč bez DPH,
kontaktní údaje na objednatele (název subjektu, jméno kontaktní osoby, telefon)
b) osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací, v požadovaném počtu
referenčních zakázek.
Vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního kritéria
Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně 3 obdobné stavební práce
(zakázky), kdy se za obdobnou stavební práci považuje provedení stavebních prací, jejichž součástí byla
„rekonstrukce, přístavba nebo nástavba objektu“, v minimálním objemu 6 500 000 Kč bez DPH za každou takovou
referenční zakázku zvlášť.
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Absolutní podmínka zadavatele ve smyslu ustanovení § 79 odst. 4 ZZVZ.
V případě, předkládá-li dodavatel k prokázání splnění kvalifikace referenční zakázku, kterou poskytl společně s jinými
dodavateli, bude tato referenční zakázka uznána pouze v případě, kdy bude z předložené dokumentace bez
jakýchkoliv pochybností zřejmé, že se účastník na této referenční zakázce podílel v takovém rozsahu, který odpovídá
vymezené minimální úrovni zadavatelem stanovené kvalifikace.
V případě, předkládá-li dodavatel k prokázání splnění kvalifikace referenční zakázku, kterou poskytl jako
poddodavatel, bude tato referenční zakázka uznána pouze v případě, kdy bude z předložené dokumentace bez
jakýchkoliv pochybností zřejmé, že se účastník na této referenční zakázce podílel v takovém rozsahu, který odpovídá
vymezené minimální úrovni zadavatelem stanovené kvalifikace.
PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ:
Účastník je ve své nabídce oprávněn výše specifikované doklady nahradit předložením čestného prohlášení
podle § 53 odst. 4 ZZVZ.
(Účastník může využít formulář čestného prohlášení, který je přílohou této zadávací dokumentace.)
Rozsah požadované technické kvalifikace a způsob prokázání dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil:
a) seznam techniků a odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména
techniků či odborných pracovníků, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
právním vztahu k dodavateli.
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil seznam
odborných pracovníků obsahující osoby splňující následující požadavky:
Uvedený seznam musí obsahovat jména a příjmení specializovaných technických pracovníků, pozici a
funkční zařazení, uvedení vztahu této osoby k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel – specifikace, apod.),
délku praxe v oboru odpovídající předmětu této veřejné zakázky.
(vzor je přílohou zadávací dokumentace)
b)

přílohou seznamu techniků a odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, musí
být k uvedenému technickému odbornému pracovníkovi doložen doklad o jeho odborné způsobilosti.
Těmito doklady jsou zejména:
osvědčení o udělení autorizace,
jiná osvědčení, certifikáty, úřední oprávnění a potvrzení vztahující se k požadované odbornosti.

Vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního kritéria:
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým
splňující následující požadavky zadavatele:
Vedoucí realizačního týmu – min. 1 osoba – stavbyvedoucí
• VŠ nebo SŠ vzdělání,
• Osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., pro obor pozemní stavby,
• Min. 5 let praxe v oboru, vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky,
PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ:
Účastník je ve své nabídce oprávněn výše specifikované doklady nahradit předložením čestného prohlášení
podle § 53 odst. 4 ZZVZ.
Poznámka:
Při prokazování kvalifikace se uplatní obecná pravidla vztahující se k předkládání dokladů obsažená v § 45 ZZVZ.
Dodavatel je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad, není-li z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit
zadavatelem požadovaný doklad.
Uvedené se týká především zahraničních dodavatelů, u kterých je přípustné předložení osvědčení o registraci vydané
ČKAIT podle směrnice pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby
hostující.
Možnost předložit jiný rovnocenný doklad vyplývá přímo z ustanovení § 45 odst. 2 ZZVZ.
Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je dále podrobně uveden v zadávací dokumentaci.
12| ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
stanovená podle § 114 ZZVZ.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně
poměru nákladů životního cyklu a kvality, případně podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního
5/6

cyklu.
Zadavatel stanovuje hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky jediné kritérium hodnocení, a to:
NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100 %.
Ostatní kritéria a údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
13| DALŠÍ USTANOVENÍ
1)
2)
3)
4)

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit za podmínek stanovených ZZVZ.
Náklady na vyhotovení nabídky a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv další náhrady nákladů
spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese účastník sám.
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění zadávací dokumentace, zejména opravit chyby či
opomenutí v této zadávací dokumentaci, ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel si v důsledku provedené změny
či doplnění zadávací dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele.

V Novém Jičíně dne 23. 11. 2020
Mgr. Michal Podžorný, ředitel

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Michal Podžorný
Datum: 2020.11.23 11:14:29 CET
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