STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem 10. 11. 2021

Horák - stavební a obchodní
společnost, s.r.o.
U Kotelny 349
405 05 Děčín – IX – Bynov
IČ: 413 26 687

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ PODLIMITNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
V souladu s ustanoveními § 26 a § 63 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vás tímto,
vyzývám
k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby.
1. Identifikační údaje a kontaktní údaje
zadavatel veřejné zakázky:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupeno:
Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních:

telefon:
e-mail:
2. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.
00081531
CZ00081531
PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením
oddělení veřejných zakázek právního odboru
MmÚ
+420 475 271 318
katerina.lysakova@mag-ul.cz

„Rekonstrukce komunikace Na Spálence
(vč. Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby

Předpokládaná hodnota:

4 500 000,- Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Režim veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

jednací řízení bez uveřejnění

Výsledek zadávacího řízení:

uzavření dodatku smlouvy o dílo

Přípustnost variantnosti nabídky:

Ne

3. Předmět veřejné zakázky
V návaznosti na předchozí zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby, vás
zadavatel vyzývá ve smyslu § 67 zákona k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.
Cílem zadávacího řízení k této veřejné zakázce je uzavřít mezi zadavatelem a dodavatelem
dodatek smlouvy o dílo k plnění veřejné zakázky.
Předmětem předchozí podlimitní veřejné zakázky bylo vybudování kanalizačního potrubí pro
odvod odpadních vod z provozu Plaveckého areálu Klíše do vodoteče. Zbytkové vody z
technologie bazénů a dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou akumulovány ve
venkovní části Plaveckého areálu Klíše v již vybudovaných jímkách a pomocí čerpadel budou
odváděny do výtlakového kanalizačního potrubí se zaústěním do uzavřeného koryta Klíšského
potoka v Masarykově ulici. Trasa kanalizačního potrubí bude vedena ul. Na Spálence,
Štefánikova, Beethovenova a Masarykova. Následně v rámci akce bude zrekonstruována ul.
Na Spálence, která je v havarijním stavu.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Zadavatel zahájil dne 19. 10. 2020 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Stavební práce na realizaci veřejné zakázky započaly
na základě uzavřené smlouvy o dílo s účinností od 7. 1. 2021, přičemž během plnění předmětu
veřejné zakázky nastaly skutečnosti, na jejichž základě je nutné provést změny požadovaných
stavebních prací. Tyto skutečnosti, jež jsou popsány níže, zadavatel nemohl předvídat a ani
je nezpůsobil. Vzhledem k zárukám za dílo, které je částečně dokončeno, není možné, aby
zbývající stavební práce s požadovanými změnami dokončil jiný dodavatel nežli vítězný
dodavatel na prvotní veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč.
Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby. Pokud by došlo ke zcela novému zadávacímu řízení,
termín plnění díla by se neúměrně prodloužil, což je vzhledem k veřejnému místu plnění
nepřípustné. Požadované změny není možné podřadit pod změnu závazku ze smlouvy, kterou
zákon v ust. § 222 předvídá.
Zadavatel se proto rozhodl v souladu s ust. § 63 odst. 5 zákona použít jednací řízení bez
uveřejnění a zadat veřejnou zakázku. Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění,
pokud je to nezbytné v důsledku naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani
ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s uveřejněním.
Popis a zdůvodnění nutných změn zjištěných v rámci realizace stavby
A – Kolize trasy nového výtlačného potrubí se stávajícími inženýrskými sítěmi:
Jedná se o zemní práce spojené s odstraněním stávajícího nefunkčního plynovodního potrubí,
které se nachází v jediné možné trase nově budovaného kanalizačního výtlaku a nutné zemní
práce související s podkopáním stávajícího kolektoru THMU. Zároveň z důvodu nestabilního
původního zásypu je třeba obnovit podkladní a zásypové vrstvy.
B – Změny v úseku mezi ulicemi U Koupaliště – Na Drahách:
Sanace aktivní zóny pod plání komunikace:
Po odtěžení stávající konstrukce vozovky, byly provedeny statické zatěžovací zkoušky deskou
pro prokázání únosnosti pláně. Dle protokolů o výsledcích zkoušek vydaných akreditovanou
laboratoří, byly zjištěny nedostatečné parametry pláně. Na základě návrhu geotechnika, bylo
rozhodnuto o odtěžení nevhodného podloží o mocnosti 30 cm s následným rozprostřením
vrstvy štěrkodrti tl. 30 cm na separační geotextilii PP 500g/m2.
Zvýšení mocnosti sanace aktivní zóny:
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Jedná se o výměnu aktivní zóny pod komunikací v mocnosti 30 cm ve staničení km 0,000 –
0,012, 0,037 – 0,041, 0,102 – 0,108 a 0,173 – 0,183, kde i po předchozí sanaci, nebylo
dosaženo požadovaných parametrů parapláně. V těchto úsecích činí celková mocnost sanace
60 cm.
Ošetření obnažených inženýrských sítí při sanaci aktivní zóny:
Při sanování neúnosné vrstvy aktivní zóny, bude nutné ošetřit zpětně (pískovým obsypem)
obnažená vedení některých inženýrských sítí, které mají hloubku uložení v prostoru prováděné
sanace.
Likvidace šachty neznámého původu:
V úseku mezi ulicemi U Koupaliště a Na Drahách, byla v průběhu zemních prací nalezena
stávající šachta neznámého původu. Všichni správci sítí, kteří provozují v daném území svá
zařízení sdělili, že se nejedná o jejich objekt. Proto bylo rozhodnuto, že šachta bude zrušena.
Bude odstraněn poklop a ubouráno horní zdivo, tak aby nekolidovalo s konstrukčními vrstvami
nové komunikace. Průběžné vedení ve spodní části šachty, bude spojeno a zachováno. Vnitřní
prosto šachty bude zabetonován.
Záměna ploch v průběhu realizace:
V průběhu stavby byla vyžádána změna oproti původní projektové dokumentaci na již
realizovaném úseku (od křižovatky s ul. U Koupaliště cca 22 m´.) Jedná se o záměnu původně
navržené zelené plochy za dlažbu. Součástí této úpravy je i nutná manipulace s kabelovou
komorou. Další úpravy spočívají v zaříznutí stávajících betonových ploch vjezdů na hranici
pozemků, pro plynulé napojení dlažby.
Vjezd a chodník do MŠ:
Jedná se o doplnění betonových obrub 1000/250/50 mm z důvodu zajištění plynulého napojení
vjezdu do rekonstruované MŠ, včetně nutných bouracích prací a sanace spodní části plotové
podezdívky.
Přeložení kabelů CETIN:
V horním úseku mezi ulicemi Na Okraji a Na Drahách (ve staničení 0,132 – 0,189), byla
zjištěna směrová i výšková kolize kabelového vedení firmy CETIN s obrubami nového
chodníku. Po obnažení kabelů, byl přivolán technik společnosti CETIN. Poté byl stanoven
pracovní postup pro stranové i hloubkové přeložení 6 kusů chrániček s kabely. Úsek byl na
základě pracovního postupu připraven a za opětovné účasti správce zařízení přeložen do nově
vyhloubené trasy.
Odstranění betonového lože žulových obrub:
V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s likvidací betonového odpadu. Odstranění
obrub a dopravu na skládku PD a rozpočet obsahuje. Předmětem navýšení ceny jsou tedy
pouze práce spojené s odbouráním betonových patek žulových obrub a poplatek za uložení
na skládku dle platného ceníku skládky SUEZ – Všebořice.
Odstranění konstrukce z betonu v tělese chodníku:
Dle PD bylo uvažováno s odstraněním podkladu z kameniva z tělesa původního chodníku. Při
provádění zemních prací bylo zjištěno, že pod původním povrchem chodníku se nachází
vrstva betonu tloušťky 15 cm, kterou bylo nutno vybourat a uložit na skládku. Zbylých 5 cm
původní konstrukce muselo být odstraněno ručně, protože odstraňování bylo prováděno
v ochranných pásmech inženýrských sítí.
Odstranění asfaltového souvrství:
Při provádění zemních prací, byla oproti původním předpokladům zjištěna vyšší mocnost
asfaltového souvrství, a to v rozsahu 10–25 cm.
Prodloužení chodníku v ul. U Koupaliště:
Mezi koncem rekonstruovaného úseku a navazujícím chodníkem v ulici U Koupaliště byla část
o délce 24 m v havarijním stavu. Na kontrolním dni bylo rozhodnuto, že tento úsek bude
zrekonstruován, stejně jako úsek řešený projektovou dokumentací.
Dlažby a obruby:
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Projektová dokumentace neobsahovala reliéfní dlažbu, která se používá při realizaci
signálních pásů pro nevidomé ve vjezdech. Dále se jedná o doplnění chybějící dělící obruby
mezi parkovacím pruhem ze zámkové dlažby a asfaltovým souvrstvím jízdního pruhu
komunikace.
C – Změny v úseku mezi ulicemi Na Drahách – Střížovická - Štefánikova:
Sanace aktivní zóny pod plání komunikace:
S ohledem na zkušenosti z předchozího úseku a zatřídění zeminy v již provedených výkopech,
bude třeba realizovat stejnou úpravu podloží. Navržena je tedy technologie pro zkvalitnění
pláně, jako v prvním úseku, která spočívá v odtěžení nekvalitního podloží v mocnosti 30 cm,
položení separační geotextilie o gramáži 500 g/m2 s následným rozprostřením vrstvy štěrkodrti
tl. 30 cm frakce 0/32.
Zvýšení mocnosti sanace aktivní zóny:
Jedná se o zvýšení výměny aktivní zóny pod komunikací o dalších 30 cm v úseku mezi ulicemi
Na Drahách a Štefánikova, kde byly v místech sond realizovaných v rámci průzkumu
skutečných tras inženýrských sítí identifikovány plochy, kde bude nutné realizovat sanaci
aktivní zóny nad rámec základní sanace. V těchto úsecích bude tedy celková mocnost sanace
činit 60 cm.
Ošetření obnažených inženýrských sítí při sanaci aktivní zóny:
Při sanování neúnosné vrstvy aktivní zóny je nutné ošetřit zpětně (pískovým obsypem)
obnažená vedení některých inženýrských sítí, které mají hloubku uložení v úrovni prováděné
sanace.
Výšková úprava kabelové komory CETIN:
Kabelové komory firmy CETIN jsou v současné době uloženy ve výšce stávajících chodníků.
Při rekonstrukci chodníků dojde ke změně výšek. Proto je nutno i kabelové komory přizpůsobit
na nové výškové poměry.
Odstranění betonového lože obrub:
V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s likvidací betonového odpadu. Odstranění
obrub a dopravu na skládku PD a rozpočet obsahuje. Předmětem navýšení ceny jsou tedy
pouze práce spojené s odbouráním betonových patek žulových obrub a poplatek za uložení
na skládku dle platného ceníku skládky SUEZ – Všebořice.
Odstranění konstrukce z betonu v chodníku:
Dle PD bylo uvažováno s odstraněním podkladu z kameniva z tělesa původního chodníku. Při
provádění zemních prací bylo zjištěno, že pod původním povrchem chodníku se nachází
vrstva betonu tloušťky 15 cm, kterou bude nutné vybourat a uložit na skládku. Zbylých 5 cm
původní konstrukce muselo být odstraněno ručně, protože odstraňování bylo prováděno
v ochranných pásmech inženýrských sítí. Položky související s odstraněním a skládkováním
původně předpokládané konstrukce z kameniva jsou odečteny v oddílu méněprací.
Odstranění asfaltového souvrství:
Při provádění sondážních prací, byla oproti původním předpokladům zjištěna vyšší mocnost
asfaltového souvrství, a to v rozsahu 10–25 cm.
Dlažby a obruby:
Jedná o doplnění chybějící dělící obruby mezi parkovacím pruhem ze zámkové dlažby a
asfaltovým souvrstvím jízdního pruhu komunikace.
Přeložka kabelového vedení ČRA:
V úseku mezi ulicemi Na Drahách a Střížovická, byla po vytyčení tras stávajících inženýrských
sítí zjištěna kolize stávajícího kabelového vedení společnosti ČRA s konstrukčními vrstvami a
obrubníkem nového chodníku. Na základě provedených sond a po konzultaci se správcem
zařízení, bude nutné provést výškovou a směrovou přeložku zařízení ve správě ČRA.
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D – Změny v úseku ul. Beethovenova:
V rámci realizace výkopové rýhy pro uložení výtlačného potrubí odvodnění PHK, byly zjištěny
odlišné skutečnosti oproti předpokládané skladbě komunikace. Pod asfaltovým souvrstvím o
mocnosti až 22cm se nachází betonová deska tl. do 20.
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh naceněného výkazu výměr. Výkaz výměr
dodavatele bude se zadavatelem následně projednán.

4. Doba a místo plnění
Doba plnění: od nabytí účinnosti smlouvy do 28. 2. 2022
Místo plnění: ul. Na Spálence, Štefánikova, Beethovenova a Masarykova v Ústí nad
Labem (p. p. č. 1857/1, 1857/20, 1857/25, 1857/26, 1921, 1927, 1928,
1939/1, 1951, 1989/1, 1995, 1996 a 2000/2 v k. ú. Klíše)
5. Technické podmínky
Technickými podmínkami se v případě této veřejné zakázky rozumí vymezení charakteristik
a požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Při výkladu technických podmínek je
vždy nutné přihlížet k účelu využití předmětu veřejné zakázky pro zadavatele.
Pokud tato zadávací dokumentace, resp. stanovené technické podmínky, obsahují
požadavky nebo odkazy na názvy či specifická označení dodávek, která platí pro určitou
osobu za příznačné, jedná se výhradně o případy, kdy by popis předmětu veřejné zakázky
postupem podle § 89 a násl. zákona nebyl dostatečně přesný, jednoznačný a srozumitelný.
Zadavatel však v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Pokud dodavatelem nabízené dodávky nebudou v souladu se zadavatelem stanovenými
technickými podmínkami v této zadávací dokumentaci, zadavatel nabídku neodmítne,
pokud dodavatel v nabídce prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem
požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost je dodavatel
povinen prokázat v nabídce v části Další dokumenty, které tvoří nabídku.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
 základní způsobilost stanovená v ustanovení § 74 zákona
 profesní způsobilost stanovená v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona
 prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona
Základní způsobilost:
Základní způsobilost, stanovenou v ustanovení § 74 odst. 1 zákona nesplňuje dodavatel,
který:
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,
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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 ustanovení § 74 odst. 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 ustanovení
§ 74 odst. 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 ustanovení § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí
pobočky závodu.
Podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, které mají
v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním (prokurista nebo osoba
podepisující smlouvu předloženou v nabídce).
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 75 zákona.
Dodavatel předloží Čestné prohlášení (příloha č. 2), z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat
doložení níže uvedených dokumentů prokazující základní způsobilost, formou autorizované
konverze podle zákona č. 300/2008 Sb.:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemné Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemné Čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného Čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.
Profesní způsobilost:
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona).
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v prosté
kopii originálu.
6

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat doložení výše uvedených dokladů
prokazující profesní způsobilost, formou autorizované konverze podle zákona č. 300/2008
Sb.

Prokázání kvalifikace a další požadavky na její prokázání
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného
prohlášení dodavatele, musí takové Čestné prohlášení obsahovat zadavatelem
požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či
za dodavatele.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat
kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.
Změny v kvalifikaci
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka, 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; zadavatel může tyto lhůty prodloužit
nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
1. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona
b) profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být dle ustanovení 228 odst. 2 zákona
starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní
kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek).
2. Prokazování kvalifikace certifikátem
Dodavatel může prokázat v souladu s ustanovením § 234 zákona kvalifikaci certifikátem
vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle
ustanovení § 239 zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty
pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento
certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
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7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být zpracována dle podmínek této výzvy. Nabídková cena musí
zahrnovat všechny náklady a poplatky dodavatele, související s plněním této veřejné
zakázky.
Celková nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč a to ve formátu bez DPH,
DPH a cena včetně DPH.
Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že
není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).
Nabídkovou cenu v požadované struktuře dodavatel uvede na krycí list nabídky.
Cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a v průběhu doby plnění nemůže být dodavatelem
měněna s výjimkou případů, kdy dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude
možné ceny upravit pouze o příslušnou výši změny procentní sazby DPH.

8. Platební podmínky
1.

2.

Podrobné platební a obchodní podmínky jsou již stanoveny ve smlouvě o dílo účinné od
7. 1. 2021. Obsah dodatku smlouvy o dílo bude projednán se zadavatelem na jednání.
Dodavatel bere na vědomí, že konečná verze dodatku smlouvy o dílo musí být schválená
radou města.
Pokud některé detaily neupravuje návrh smlouvy/dodatek smlouvy, použije se podpůrně
ustanovení nabídky a této zadávací dokumentace (výzva).

9. Požadavky na zpracování nabídky
1. Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě zasláním do datové schránky
zadavatele: vt8bhx2.
2. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě.
3. Nabídku dodavatel předloží v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené
v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny překladem do českého
nebo slovenského jazyka.
4. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
5. Zadavatel dále požaduje, aby nabídka obsahovala:
 krycí list nabídky (viz příloha č. 1) na krycím listu budou uvedeny následující údaje:
 název veřejné zakázky, na niž dodavatel nabídku podává,
 identifikační údaje dodavatele,
 přesné údaje o kontaktní osobě dodavatele včetně telefonu a e-mailu,
 cenová nabídka v požadované struktuře dle článku 7 této výzvy,
 datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele,
 veškeré doklady prokazující splnění požadované kvalifikace dle čl. 6. této výzvy a
čestná prohlášení (viz příloha č. 2)
6. Dodavatel ke své elektronické nabídce, kterou bude zasílat do datové schránky
zadavatele, přiloží vlastní zpracovaný a naceněný výkaz výměr. Výkaz výměr musí
být zaslán ve formátu .xls.
7. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem.
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10. Lhůty a místo pro podání nabídky
Nabídku dodavatel podá v elektronické podobě dle čl. 9 této Výzvy zasláním do datové
schránky zadavatele: vt8bhx2.
Lhůta pro podání elektronické nabídky začíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy
k podání nabídky do datové schránky a končí dne 22. 11. 2021.
Dodavatel nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.
11. Ostatní termíny, lhůty
Zadávací lhůta je stanovena v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona, a činí 2 měsíce.
Termín jednání bude upřesněn po doručení nabídky dodavatele zadavateli.

12. Další podmínky
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- před uzavřením dodatku smlouvy o dílo ověřit si informace uváděné dodavatelem
v nabídce u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout
veškerou součinnost,
- po dodavateli požadovat doklady, kterými prokázal splnění základní a profesní
způsobilosti, formou autorizované konverze.
Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací podmínky a že získá
spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli
způsobem ovlivnit nabídku nebo provádění plnění. Pokud bude dodavateli zadána veřejná
zakázka, nebudou akceptovány žádné nároky na změnu ceny na základě chyb nebo
opominutí v závazcích dodavatele popsaných výše.
Dodavatel je vázán podmínkami uvedenými ve výzvě až do ukončení zadávacího řízení.
Dodavatel je povinen ohlásit zadavateli všechny změny, které se dotýkají tohoto
zadávacího řízení, anebo plnění zakázky.
Zadavatel je dle ust. § 67 odst. 2 zákona oprávněn v průběhu jednání o uzavření dodatku
smlouvy o dílo měnit zadávací podmínky. Změny však musí i nadále splňovat podmínky pro
použití jednacího řízení bez uveřejnění.
Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí, že z jednání o uzavření dodatku smlouvy o
dílo bude vyhotoven zápis, který může sloužit jako podklad pro jednání rady města, a bude
u zadavatele založen ve spise o zadání veřejné zakázky.
Zadavatel může do uplynutí lhůty pro podání nabídky poskytnout dodavateli vysvětlení,
změny či doplnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy či na žádost dodavatele.
13. Požadavek na informace o poddodavatelích
V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby),
musí dodavatel ve své nabídce uvést části veřejné zakázky, které hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatelů. Učiní tak prohlášením přiloženým ke své nabídce, v němž
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popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude
konkrétní poddodavatel realizovat. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za
poskytování řádného plnění. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část
předmětu veřejné zakázky poddodavateli, nebude toto prohlášení předkládat.
Dodavatel je povinen v průběhu plnění písemně oznámit zadavateli každou změnu
v seznamu poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

14. Zrušení zadávacího řízení
V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ustanovením § 127
zákona.
15. Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu nabídky
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, v.r.
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Lysáková
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