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Datum:
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MMFM_S 6709/2021/OZVZ/ČechS
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30.04.2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen zákon nebo ZZVZ).
1. Identifikační údaje zadavatele:
Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

Statutární město Frýdek-Místek

IČO zadavatele

00296643

Kontaktní adresa zadavatele

Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Jednající/zástupce

Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ

Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Simona Čechová

Telefon, fax

558 609 265, 558 609 166

E-mail

cechova.simona@frydekmistek.cz

Adresa profilu zadavatele

https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
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Základní údaje o zakázce
Název veřejné zakázky

Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části
Gajerovice

Číslo veřejné zakázky

P21V00000027

Předmět veřejné zakázky

Stavební práce

Kategorie dle předp. hodnoty

podlimitní

Druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování oddílné kanalizaci pro odvedení
splaškových vod z obytné zástavby v lokalitě Gajerovice v k. ú. Lískovec ve Frýdku-Místku.
V lokalitě Gajerovice stojí 44 domů. Akce je rozdělena do dvou části.
V 1. části lze na kanalizaci napojit 36 domů. Odpadní vody budou odvedeny gravitační kanalizací
do čerpací stanice a následně čerpány do kanalizace společnosti SmVaK. Součástí prací je
gravitační (753 m) i tlaková (446 m) splašková kanalizace, čerpací stanice se zpevněnou plochou
a elektro přípojkou, veřejné části kanalizačních přípojek, přeložka vodovodu a dotčených
vodovodních přípojek.
Ve 2. části stavby se jedná o rozšíření splaškové kanalizace (72,5 m) zřízením dalších stok, které
se napojí na stoku z 1. části. Nová kanalizace umožní napojit dalších 7 domů v lokalitě
Gajerovice.
Pro stavbu výše uvedeného vodního díla bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem stavební
povolení č. j. MMFM 45658/2020 ze dne 18.3.2020 s nabytím právní moci 24.3.2020 a dále pro
2. část stavby společné povolení č. j. MMFM 155353/2020 z 6.11.2020 s nabytím právní moci
8.12.2020.
Podrobný popis a podmínky provádění 1. části stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci
s názvem „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“, zakázkové
číslo 22/2017 z října 2019 zpracované ve stupni pro provádění stavby (DPS) zpracované projekční
kanceláří RECHTÍK – PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, zodpovědný projektant Ing. Josef
Rechtík.
Podrobný popis a podmínky provádění 2. části stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci
s názvem „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice, 2. část“,
zakázkové číslo 22/2017 z října 2020 zpracované ve stupni pro provádění stavby (DPS)
zpracované projekční kanceláří RECHTÍK – PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, zodpovědný
projektant Ing. Josef Rechtík.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Hlavní předmět: 45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
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2.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na adrese:
https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html

3.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí 18. 5. 2021 v 9:00 hod.
Nabídka bude předložena v českém jazyce; výjimku z českého jazyka tvoří zejména
odborné názvy, údaje – obchodní označení výrobku, apod.

4.

Způsob podání nabídek:
Nabídky budou podány v elektronické formě.
Veškeré elektronické nabídky v rámci této veřejné zakázky je účastník povinen zaslat
prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. Zadavatel není provozovatelem tohoto
elektronického nástroje, ale je pouze uživatelem. Veškeré informace týkající se postupu
odesílání nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce“ volně dostupné v
systému EZAK (viz https://www.zakazkyfm.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf).
Účastník vloží svou nabídku do prostředí systému EZAK před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Elektronická nabídka bude předložena v následujících formátech: *.pdf, *.doc,
*.xls, *.jpg – do elektronického nástroje E-ZAK mohou být data zkomprimována
= formát*.zip nebo *.rar.

5.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem řádně splní dodavatel, který prokáže splnění:
základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona
technické kvalifikace podle § 79 odst. 2, písm. a), c) a d) zákona

•
•
•

1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 74 ODST 1 ZÁKONA
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží:
•
•
•
•
•

výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odstavec 1 písm. a],
potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odstavec 1 písm. b],
čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [§ 74 odstavec 1 písm. b],
čestného prohlášení ve vztahu k [§ 74 odstavec 1 písm. c],
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odstavec 1 písm. d],
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• výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán [§ 74 odstavec 1 písm. e],
Dodavatel právnická osoba prokáže základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) ve spojení
s ust. § 74 odst. 2 zákona předložením:
•
Výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odstavec 1 písm. a)] této právnické osoby
a každého člena jejího statutárního orgánu, který je fyzickou osobou;
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele, který je právnickou osobou rovněž právnická osoba,
prokáže základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 74 odst. 2 zákona
předložením:
• Výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odstavec 1 písm. a)] této právnické osoby,
každého člena jejího statutárního orgánu, popřípadě osoby zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 77 ODST. 1 A ODST. 2 PÍSM. A) A PÍSM. C)
ZÁKONA
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží:
•

kopii výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje - § 77 odst. 1 zákona,

•

kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Výkon zeměměřičské
činnosti; Projektová činnost ve výstavbě), pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují; jedná se o příslušné živnostenské oprávnění či licenci - § 77 odst. 2
písm. a) zákona
dále zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil kopii

•

•

kopii dokladu o odborné způsobilosti osoby, která povede stavbu pro činnosti, které jsou
nezbytné pro realizaci zakázky (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona) - autorizace ČKAIT
v oborech „Vodní hospodářství a krajinné inženýrství“ - vydané Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, popřípadě osvědčení o registraci v tomtéž oboru vydané
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v případě osob
usazených a hostujících ve smyslu § 7 písm. b) a části šesté zákona č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Tento doklad bude doplněn o prohlášení dodavatele, ze
kterého bude vyplývat, zda je osoba zabezpečující odbornou způsobilost ve vztahu k
dodavateli v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu.
úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských činností.
Dodavatel dále v nabídce uvede, zda tyto osoby jsou zaměstnanci dodavatele, nebo musí
být doloženy příslušné doklady k plnění pomocí jiné osoby (poddodavatele).
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3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 79 ODST. 2 PÍSM. A), C) A D) ZÁKONA
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel tak, že předloží:
• seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací.
Zadavatel požaduje předložení reference potvrzené objednatelem pro min. 2 zakázky
obdobného charakteru (tzn. výstavba či rekonstrukce splaškových či jednotných kanalizací
pro veřejnou potřebu, tj. obecní kanalizace) ve výši min. 6 mil. Kč bez DPH/stavba a
současně alespoň 1 z těchto zakázek musí obsahovat minimálně 1 čerpací
stanici odpadních vod, osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění
stavebních prací.
Seznam bude podepsaný osobou/osobami oprávněnou zastupovat dodavatele.
• seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky s určením hlavního stavbyvedoucího s praxí min. 5 let (doložení výčtu
realizovaných staveb); uchazeč u tohoto člena týmu uvede popis jeho odbornosti,
kvalifikaci a požadovanou praxi.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží seznam dodávek, splňující
uvedená kritéria. Rovnocenným dokladem k prokázání splnění tohoto technického kritéria je
zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
4. SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH
DODAVATELŮ

Dodavatelé mohou k prokázání způsobilosti a kvalifikace využít výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů dle § 228 ZZVZ.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost
dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii ne starší než tři měsíce
od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti a kvalifikace.
Dle § 228 odst. 2 ZZVZ zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném v
certifikátu.
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být
platný ve smyslu § 239 odstavec 3 zákona, tj. nesmí být starší jak jeden rok od jeho vydání.
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JEDNOTNÉ EVROPSKÉ OSVĚDČENÍ

Dodavatel může v nabídce (v souladu s ust. § 86 odst. 2 ZZVZ) vždy nahradit požadované
doklady jednotným evropským osvědčením.
PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE U NABÍDKY PODANÉ VÍCE DODAVATELI

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a jedná se o společnou
účast dodavatelů, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle §
74 zákona způsobem dle § 75 odstavec 1 písmeno a) až f) zákona a profesní způsobilosti podle §
77 odst. 1 zákona v plném rozsahu každý samostatně. Splnění kvalifikace podle § 73 odstavec 2
písmeno b) a odstavce 3 zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikace písemnou dohodu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

Dodavatel může v souladu § 83 ZZVZ 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 předložit:
a) doklady prokazujícím 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,
d) písemný závazek jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona 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 dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona 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
takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.
Podle § 53 odst. 4 ZZVZ Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74
zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
Podle § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech:
a) doklady předloženými v prostých kopiích (např. v naskenované podobě),
anebo,
b) veškeré požadované doklady může nahradit čestným prohlášením, anebo
c) veškeré požadované doklady může nahradit
osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
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Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci.

6.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona:

Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle ust. § 114 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ podle jejich
ekonomické výhodnosti, a to na základě jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH s váhou 100 %.
Pořadí úspěšnosti nabídek zadavatel stanoví podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v
pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, přičemž jako nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídky budou hodnoceny na základě
vyplněného položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a přílohou č. 4 zadávacích
podmínek; odpovědnost za soulad součtu položkových cen a celkové nabídkové ceny nese
účastník.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ
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