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Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Tel.: +420 585 631 118
E-mail: petra.vopalkova@upol.cz

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním
režimu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen
“Zákon“)
Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená rektorem, prof. Mgr. Jaroslavem Millerem,
M.A., Ph.D., Vás tímto v souladu s § 53 odst. 1 Zákona vyzývá k podání nabídky na
veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem:

„TÚ LF – oprava vnitřních prostor (sekce A2-4 a B2-5)“
V souladu s § 53 odst. 1 Zákona stanovuji pro zpracování nabídky následující podmínky a
požadavky:

1 Identifikační údaje zadavatele
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
účet č.: 19-1096330227/0100
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková
tel.č.: +420 585 631 118, email: petra.vopalkova@upol.cz
dále jen „Zadavatel“
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Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
Profil Zadavatele: https:// zakazky.upol.cz
Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: https://zakazky.upol.cz/vz00003447

2 Druh a předmět veřejné zakázky
2.1

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na stavební práce:
Název
Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
Stavební úpravy univerzitních objektů
Elektroinstalační práce
2.2

kód CPV
45214000-0
45214400-4
45310000-3

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou vnitřní stavební úpravy dvou sekcí (sekce A2-4 a B2-5)
objektu Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Stavební
úpravy spočívají v drobných dispozičních změnách, v provedení nových rozvodů elektro
(slaboprodu i silnoproudu), v provedení nových podlahových krytin a v provedení úprav
povrchů.
Objekt se nachází na adrese Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, parc. č. st. 1218/1, kat.
území Nová Ulice.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v
projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované společností STAVOPROJEKT
OLOMOUC a.s., Holická 568/31y, 772 00 Olomouc, IČO: 45192031, v 05/2018, v rozsahu
stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást zadávací
dokumentace jako její příloha č. 4.
Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení
stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.
Předmět plnění veřejné zakázky je nutné provádět dle platných právních předpisů ČR a
obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle ČSN a
technických norem souvisejících s předmětem plnění.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel ocenil a předložil v rámci své nabídky všechny položky
stanovené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří
nedílnou součást zadávací dokumentace v rámci její přílohy č. 4.2 (a to kompletně všech
položek, nejen rekapitulace).
Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění všech položek v soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr s tím, že výkresová část podkladové dokumentace slouží jako
doplňující materiál pro správné ocenění.
Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Strana 2

Dodavatel v oceňovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr žádné položky nevynechá, nepřidá, ani nesloučí a žádná položka nebude
naceněna „0“.
Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou označeny jako nejvýše
přípustné pro celou dobu výstavby (agregované položky nejsou přípustné).

3 Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy jako její příloha č. 1. Zadávací
dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.

4 Nabídka, lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za Dodavatele.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či Zadavatelem a
dále doklady a informace prokazující kvalifikaci Dodavatele.
Nabídka bude podána v následující struktuře:
• krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s cenami (příloha č. 1 zadávací
dokumentace),
• doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,
• návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele
zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami v zadávací dokumentaci uvedenými
(příloha č. 3 zadávací dokumentace),
• kompletně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v
rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu dle
zadávací dokumentace, který bude předložen v elektronické podobě (formát *.xls) včetně
vyplněné celkové rekapitulace nabídkové ceny díla – viz příloha č. 4.2 zadávací
dokumentace.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle ustanovení § 107 odst. 4
Zákona současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, nebo
podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel na základě ustanovení § 107
odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.
Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském
jazyce.
Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 14. 01. 2019 v 09:00 hodin.
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Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.upol.cz/vz00003447.

5 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
5.1.

Splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.
Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v § 73 a násl. Zákona. Splnění
kvalifikačních požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle zadávací
dokumentace.
Požadavky na kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní Dodavatel, který v nabídce
doloží splnění:
a) základní způsobilosti podle § 74 Zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c) Zákona,
c) technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona.

5.2.

Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

5.2.1. Pravost dokladů
Doklady, které je Dodavatel povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle tohoto
článku, předkládá Dodavatel v nabídce v kopii, přičemž Dodavatel může v souladu s § 53
odst. 4 Zákona v nabídce tyto doklady nahradit čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu
č. 2 zadávací dokumentace nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Je-li Dodavatelem předkládáno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem
Dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být současně doloženo řádné zmocnění
této osoby k příslušnému právnímu jednání, kterým Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 53 odst. 4 Zákona vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Dodavatele.
5.2.2. Stáří dokladů
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 podání nabídky.

5.3.

Prokázání kvalifikace Dodavatele – zahraniční osoby

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

5.4.

Základní způsobilost

5.4.1 Rozsah základní způsobilosti
Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který
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a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

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.
podílnictví,
5.
podílnictví z nedbalosti,
6.
legalizace výnosů z trestné činnosti,
7.
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,
trestné činy obecně nebezpečné,
trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
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,

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
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,
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 likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla Dodavatele.
Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona –
výpis z evidence Rejstříku trestů splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 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 § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat
osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu.
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5.4.2. Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na
spotřební daň (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu
k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),
f) výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).
Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní
způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

5.5.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České
republice předložením:
podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
- podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona - dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět
podnikání: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,
- podle § 77 odst. 2 písm. c) Zákona - dokladu osvědčující odbornou
způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky odborná způsobilost
vyžadována podle jiných právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel
jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předložil 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 „Pozemní stavby“.
-

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

5.6.

Technická kvalifikace

5.6.1. Seznam stavebních prací
Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona předložení seznamu stavebních prací
poskytnutých Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
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5.6.2 Minimální požadovaná úroveň seznamu stavebních prací
Seznam obsahující minimálně 1 stavební práci provedenou Dodavatelem za posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; kdy Zadavatel požaduje doložení realizace
minimálně:
•

1 zakázky obdobného charakteru s investičními náklady minimálně 2 mil. Kč
bez DPH, přičemž zakázkou obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce
nebo novostavba objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“
Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 10. 2009.

Klasifikace stavební ch děl CZ-CC je neomezeně a přímo dostupná např. zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009
Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých
nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici
generálního Dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na
realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na
realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.
5.6.3. Protichůdnost zájmů
V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly
negativně ovlivnit plnění této veřejné zakázky, Zadavatel může ve smyslu § 79 odst. 1
Zákona považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou.

5.7.

Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

5.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů
V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně ve smyslu § 82 Zákona.
5.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a
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 osoba prokázala kvalifikaci za
Dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle 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 doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
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odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
5.7.3. Prokázání kvalifikace výpisem 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 § 74 Zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 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 starší než 3 měsíce k poslednímu
dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.
5.7.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci
systému certifikovaných Dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných Dodavatelů.
Předloží-li Dodavatel veřejnému Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239
Zákona, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání
splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace Dodavatelem.

5.8.

Změny kvalifikace Dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel 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.

5.9.

Doklady o kvalifikaci (e-Certis)

S účinností od 18. 10. 2018 na základě nabytí účinnosti § 86 odst. 1 Zákona Zadavatel
přednostně vyžaduje za účelem prokázání kvalifikace doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

6 Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena
podle nejnižší nabídkové ceny.
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Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za
celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po
nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
V Olomouci dne 11. 12. 2018
Prof.Mgr.
Jaroslav Miller,
Ph.D. MA
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