UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC
_________________________________________________________________________________________________________________

č.j.: 023/PV/OVZ/2018
Věc:

dne: 18. 01. 2018

Změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na služby s názvem: „Modernizace a dobudování
přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc
- Holice – koordinátor BOZP“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku
veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: Z2017-033614, Vám v souladu s § 99 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme
následující změnu zadávací dokumentace:
Zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:
Zadavatel tímto mění čl. 5 zadávací dokumentace – Hodnocení nabídek.

1)

Veškerý stávající text uvedený v čl. 5 zadávací dokumentace se v plném rozsahu nahrazuje
textem:

5

Hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky v souladu s § 114
Zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomickou výhodnost nabídek bude Zadavatel hodnotit na základě nejvýhodnějšího
poměru nabídkové ceny a kvality.
Zadavatel zvolil následující kritéria hodnocení:

1.

Kritérium hodnocení

Váha v %

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

85%
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2.

5.1

Zkušenosti osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP na staveništi

15%

Hodnotící kritérium č. 1 – Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

V tomto hodnotícím kritériu bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH
stanovená v souladu s podmínkami uvedenými v této Dokumentaci, a to směrem od nejnižší
hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude
určena na základě níže uvedeného vzorce:
nejnižší hodnota
-------------------------- x 100 x 0,85
hodnocená hodnota
5.2

Hodnotící kritérium č. 2 - Zkušenosti osoby vykonávající funkci koordinátora
BOZP na staveništi

Zadavatel stanovil jako kritérium kvality zkušenosti osoby vykonávající funkci koordinátora
BOZP na staveništi.
Předmětem bonifikace budou praktické zkušenosti fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP na staveništi s realizacemi služeb, které jsou předmětem této
veřejné zakázky, tj. služeb, jejichž předmětem byly služby spočívající ve výkonu
činnosti koordinátora BOZP na stavbě - rekonstrukce nebo novostavba
objektu(ů)/staveb s investičními náklady takové stavby min. 10 mil. Kč bez DPH u
každé zakázky, za poslední 3 roky.
Dodavatel předloží ve své nabídce pro příslušnou část veřejné zakázky seznam služeb,
jejichž předmětem byly služby spočívající ve výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě rekonstrukce nebo novostavba objektu(ů)/staveb s investičními náklady takové stavby min.
10 mil. Kč bez DPH u každé zakázky, za poslední 3 roky, poskytnutých fyzickou osobou, jejíž
zkušenosti jsou předkládány k hodnocení nabídek, včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam bude zpracován ve formě čestného
prohlášení s uvedením jména a příjmení osoby, jejíž zkušenosti jsou předkládány pro
hodnocení nabídek, a jejího vztahu k Dodavateli, které bude opatřeno podpisem osoby
oprávněné jednat jménem či za Dodavatele a osobou, jejíž zkušenosti jsou
předkládány pro hodnocení nabídek. Dodavatel může využít formulář pro hodnocení
nabídek uvedený v příloze č. 7 této Dokumentace.
Zadavatel provede hodnocení v rámci tohoto hodnotícího kritéria na základě posouzení
předložených údajů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit předložené informace.
Zadavatel přidělí počet bodů v závislosti na prokázaných zkušenostech osoby vykonávající
funkci koordinátora BOZP na staveništi.
Zadavatel přidělí nabídce za každou prokázanou zkušenost osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP na staveništi 5 bodů. Maximální počet hodnocených zkušeností
činí 3. Ke zkušenostem nad tuto hranici nebude přihlíženo.
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5.3

Obecně k hodnocení

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení hodnotících kritérií. Výsledné pořadí
bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů – více bodů znamená lepší umístění nabídky.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
Zadavatel rozhodne o výběru Dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.
Zadavatel si vyhrazuje právo neakceptovat nabídnuté údaje, parametry a informace
k hodnotícím kritériím, pokud nebudou dostatečně v nabídce podloženy.
Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho
Dodavatele.
O hodnocení nabídek pořídí Zadavatel písemnou zprávu.
2)

Zadavatel tímto mění čl. 11 odst. 11.1 – Obsah nabídky.

Stávající text uvedený v čl. 11 odst. 11.1 zadávací dokumentace ve znění:
Nabídka bude podána v následující struktuře:
• krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s cenami pro příslušnou část
veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku (příloha č. 1 této
Dokumentace),
• doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,
• návrh smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou
nabídku, jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele
zpracovaný v souladu se závazným návrhem příslušné smlouvy a s obchodními a
platebními podmínkami uvedenými v této Dokumentaci (příloha č. 4 této Dokumentace),
• podrobná cenová kalkulace předmětu příslušné části veřejné zakázky, pro kterou
Dodavatel podává svou nabídku, v členění dle čl. 6 odst. 6.1 této Dokumentace.
se v plném rozsahu nahrazuje textem ve znění:
Nabídka bude podána v následující struktuře:
• krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s cenami pro příslušnou část
veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku (příloha č. 1 této
Dokumentace),
• doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,
• návrh smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou
nabídku, jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele
zpracovaný v souladu se závazným návrhem příslušné smlouvy a s obchodními a
platebními podmínkami uvedenými v této Dokumentaci (příloha č. 4 této Dokumentace),
• podrobná cenová kalkulace předmětu příslušné části veřejné zakázky, pro kterou
Dodavatel podává svou nabídku, v členění dle čl. 6 odst. 6.1 této Dokumentace,
• seznam služeb pro hodnocení nabídek dle čl. 5 odst. 5.2 této Dokumentace.
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3)

Zadavatel tímto mění čl. 15 odst. 15.2 – Přílohy.

Stávající text uvedený v čl. 15 odst. 15.2 zadávací dokumentace ve znění:
Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:
•

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

•

Příloha č. 2

Vzor čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

•

Příloha č. 3
Vzor čestného prohlášení ve vztahu k pojistnému a penále na veřejné
zdravotní pojištěn

•

Příloha č. 4:
Příloha č. 4.1
zakázky
Příloha č. 4.2
zakázky

•

•

Příloha č. 5:
Příloha č. 5.1

Obchodní a platební podmínky – příkazní smlouva pro 1. část veřejné
Obchodní a platební podmínky – příkazní smlouva pro 2. část veřejné

Stavební povolení č.j. SMOL/128630/2017/OS/PS/Vyh, ze dne 31. 05.
2017 a Dokumentace pro stavební povolení pro Modernizaci a
dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice,
zpracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602
00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění Revize 1 z 04/2017.

Příloha č. 5.2

Stavební program pro stavbu „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP
pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice“, zpracovaný Ing. Michalem
Kartákem, vedoucím Oddělení technické podpory PřF UP, Olomouc, v
06/2017 a Návrh dispozičního uspořádání pro stavbu „Stavební úpravy
objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“,
zpracovaný společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602
00 Brno, IČO: 25594443, v 10/2017.

Příloha č. 5.3

Stavební povolení č.j. SMOL/124483/2017/OS/PS/Vyh, ze dne 24. 05.
2017 a Dokumentace pro stavební povolení pro Dobudování a
modernizaci infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc Holice, zpracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova
81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění doplnění z
03/2017.

Příloha č. 5.4

Územní souhlas č. 23/2017, ze dne 20. 01. 2017 a Dokumentace pro
územní souhlas pro Dostavbu a stavební úpravy budovy energocentra,
zpracovaná společností ASET studio s.r.o., se sídlem Tovární 41, 779
00 Olomouc, IČO: 29459346, v 11/2016.

Příloha č. 6

Formulář pro posouzení technické kvalifikace.
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se v plném rozsahu nahrazuje textem ve znění:
Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:
•

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

•

Příloha č. 2

Vzor čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

•

Příloha č. 3
Vzor čestného prohlášení ve vztahu k pojistnému a penále na veřejné
zdravotní pojištěn

•

Příloha č. 4:
Příloha č. 4.1
zakázky
Příloha č. 4.2
zakázky

•

Příloha č. 5:
Příloha č. 5.1

Obchodní a platební podmínky – příkazní smlouva pro 1. část veřejné
Obchodní a platební podmínky – příkazní smlouva pro 2. část veřejné

Stavební povolení č.j. SMOL/128630/2017/OS/PS/Vyh, ze dne 31. 05.
2017 a Dokumentace pro stavební povolení pro Modernizaci a
dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice,
zpracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602
00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění Revize 1 z 04/2017.

Příloha č. 5.2

Stavební program pro stavbu „Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP
pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice“, zpracovaný Ing. Michalem
Kartákem, vedoucím Oddělení technické podpory PřF UP, Olomouc, v
06/2017 a Návrh dispozičního uspořádání pro stavbu „Stavební úpravy
objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“,
zpracovaný společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602
00 Brno, IČO: 25594443, v 10/2017.

Příloha č. 5.3

Stavební povolení č.j. SMOL/124483/2017/OS/PS/Vyh, ze dne 24. 05.
2017 a Dokumentace pro stavební povolení pro Dobudování a
modernizaci infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc Holice, zpracovaná společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova
81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, v 06/2016, ve znění doplnění z
03/2017.

Příloha č. 5.4

Územní souhlas č. 23/2017, ze dne 20. 01. 2017 a Dokumentace pro
územní souhlas pro Dostavbu a stavební úpravy budovy energocentra,
zpracovaná společností ASET studio s.r.o., se sídlem Tovární 41, 779
00 Olomouc, IČO: 29459346, v 11/2016.

•

Příloha č. 6

Formulář pro posouzení technické kvalifikace

•

Příloha č. 7

Formulář pro hodnocení nabídek.
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4)

Zadavatel tímto mění v čl. V. odst. 11 přílohy č. 4.1 zadávací dokumentace
ustanovení o povinnostech příkazníka.

Stávající text uvedený v čl. V. odst. 11 přílohy č. 4.1 zadávací dokumentace ve znění:
Změna osoby, jejímž prostřednictvím Příkazník prokazoval v zadávacím řízení, které
předcházelo uzavření této Smlouvy, kvalifikaci (poddodavatel či zaměstnanec Příkazníka),
je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany Příkazce, a to za
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Příkazci před započetím výkonu činností
koordinátora BOZP podle Smlouvy kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem,
kterým kvalifikaci výše uvedeným způsobem prokazovala pro Příkazníka pro účely
prokázání kvalifikace Příkazníka ve výše uvedeném zadávacím řízení osoba původní.
se v plném rozsahu nahrazuje textem:
Změna osoby, jejímž prostřednictvím Příkazník prokazoval v zadávacím řízení, které
předcházelo uzavření této Smlouvy, kvalifikaci (poddodavatel či zaměstnanec Příkazníka),
je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany Příkazce, a to za
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Příkazci před započetím výkonu činností
koordinátora BOZP podle Smlouvy kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem,
kterým kvalifikaci výše uvedeným způsobem prokazovala pro Příkazníka pro účely
prokázání kvalifikace Příkazníka ve výše uvedeném zadávacím řízení osoba původní.
Stejné povinnosti platí i pro případ změny osoby, jejíž zkušenosti byly v zadávacím řízení,
které předcházelo uzavření této Smlouvy, hodnoceny.
5)

Zadavatel tímto mění v čl. V. odst. 11 přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace
ustanovení o povinnostech příkazníka.

Stávající text uvedený v čl. V. odst. 11 přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace ve znění:
Změna osoby, jejímž prostřednictvím Příkazník prokazoval v zadávacím řízení, které
předcházelo uzavření této Smlouvy, kvalifikaci (poddodavatel či zaměstnanec Příkazníka),
je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany Příkazce, a to za
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Příkazci před započetím výkonu činností
koordinátora BOZP podle Smlouvy kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem,
kterým kvalifikaci výše uvedeným způsobem prokazovala pro Příkazníka pro účely
prokázání kvalifikace Příkazníka ve výše uvedeném zadávacím řízení osoba původní.
se v plném rozsahu nahrazuje textem:
Změna osoby, jejímž prostřednictvím Příkazník prokazoval v zadávacím řízení, které
předcházelo uzavření této Smlouvy, kvalifikaci (poddodavatel či zaměstnanec Příkazníka),
je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany Příkazce, a to za
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Příkazci před započetím výkonu činností
koordinátora BOZP podle Smlouvy kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem,
kterým kvalifikaci výše uvedeným způsobem prokazovala pro Příkazníka pro účely
prokázání kvalifikace Příkazníka ve výše uvedeném zadávacím řízení osoba původní.
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Stejné povinnosti platí i pro případ změny osoby, jejíž zkušenosti byly v zadávacím řízení,
které předcházelo uzavření této Smlouvy, hodnoceny.
•

V návaznosti na výše provedené změny zadávací dokumentace, zadavatel
předkládá novou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Formulář pro hodnocení
nabídek, která se stává nedílnou součástí zadávací dokumentace.

•

Na základě výše provedených změn zadávací dokumentace zadavatel předkládá
nové znění přílohy č. 4.1 zadávací dokumentace, která v plném znění nahrazuje
původní znění přílohy č. 4.1 zadávací dokumentace, a nové znění přílohy č. 4.2
zadávací dokumentace, která v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 4.2
zadávací dokumentace.

•

V návaznosti na výše provedené změny zadávací dokumentace, zadavatel mění
text uvedený v čl. II.2.5) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve
Věstníku veřejných zakázek pro 1. část veřejné zakázky takto:
Hodnotící kritéria:
Název: Zkušenosti osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP na staveništi

•

V návaznosti na výše provedené změny zadávací dokumentace, zadavatel mění
text uvedený v čl. II.2.5) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve
Věstníku veřejných zakázek pro 2. část veřejné zakázky takto:
Hodnotící kritéria:
Název: Zkušenosti osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP na staveništi

•

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání
nabídek a otevírání obálek s nabídkami na obě části veřejné zakázky, vše uvedené
v čl. 10 odst. 10.1 a 10.2 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení
o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

10.1 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 03. 2018 v 10:00 hod.
Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně nebo doporučeně poštou na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková,
a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání
nabídek, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání
nabídek.
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10.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 03. 2018 v 10:00 hod., jednací místnost
č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského
511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.
Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.
S pozdravem

Mgr. Petra
Vopálková

Digitálně podepsal Mgr. Petra
Vopálková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989592,
o=Univerzita Palackého v Olomouci
[IČ 61989592], ou=8603, cn=Mgr.
Petra Vopálková, sn=Vopálková,
givenName=Petra,
serialNumber=P566383
Datum: 2018.01.18 15:05:26 +01'00'

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky
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