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Užší řízení s elektronickou aukcí
veřejná zakázka na stavební práce navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém
kvalifikace - Elektromontážní práce“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020
(dále jen „Systém kvalifikace“), určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do
Systému kvalifikace (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace), zadávaná
zadavatelem, který provádí relevantní činnost v souladu
s ust. § 153 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN
V OBDOBÍ 2022 – 2024

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zadávací řízení sektorové veřejné zakázky
na stavební práce dle zákona. Práva a povinnosti v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části zadávací dokumentace a údaji uvedenými
v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.
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Preambule
Zadávací dokumentace je vypracovaná jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci užšího
řízení s elektronickou aukcí podle ZZVZ pro sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce navazující
na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Elektromontážní práce“, ev. č.
zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020, určenou všem kvalifikovaným účastníkům
zařazeným do Systému kvalifikace (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému
kvalifikace). Práva, povinnosti či podmínky touto dokumentací neupravené se řídí zákonem.
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele
vymezujících předmět sektorové veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
Za správnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel, pokud však dodavatel při kontrole zadávací
dokumentace zjistí rozpor mezi jejími jednotlivými částmi (např. mezi technickou zprávou, výkresovou
částí a soupisem prací) má právo v souladu se ZZVZ vznést písemný dotaz formou žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace zadavateli.

Definice pojmů
Sektorová veřejná zakázka

Sektorovou veřejnou zakázkou (dále jen „veřejná zakázka“) se rozumí
kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu stavby s názvem
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK,
BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024.

Soupis prací

Soupisem prací se rozumí soupis prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr vypracovaný v podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.

ZZVZ, popř. zákon

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

Zadavatel

Zadavatelem zakázky je EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, Černá
Pole, Brno 602 00, IČO: 28085400. Zadavatel je dle § 151 odst. 2 písm.
a) ZZVZ jiná osoba při výkonu relevantní činnosti.

Smlouva

Smlouvou se rozumí Rámcová dohoda na poskytnutí stavebních prací,
které jsou předmětem Veřejné zakázky, v rozsahu stanoveném v této
Zadávací dokumentaci.

ZD

Zadávací dokumentace včetně všech příloh.

Dodavatel

Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb
nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele
se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo
dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.

Účastník

Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení v okamžiku, kdy
v souladu s § 47 odst. 1 ZZVZ:
a) vyjádří předběžný zájem podle § 58 odst. 5 nebo § 129 odst. 4,
b) podá žádost o účast nebo nabídku, nebo
c) zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím řízení, dále jen
„účastník“.

Oprávněná osoba

Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu Dodavatele nebo jím
řádně plnou mocí zmocněná osoba (resp. v případě, kdy nabídku
podává více Dodavatelů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně
uděleno statutárními orgány všech těchto účastníků) k jednáním
týkajícím se podání nabídky za Dodavatele, resp. k dalším úkonům

Stránka 3 z 26

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN
V OBDOBÍ 2022 – 2024

s tím souvisejícím. U fyzických osob se toto ustanovení použije
obdobně.
Prohlášení

Jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci relevantních
skutečností, resp. splnění určitých podmínek podle této zadávací
dokumentace. Prohlášení musí být učiněno oprávněnou osobou,
přičemž pravost podpisu nemusí být úředně ověřena.

Společná účast dodavatelů

Několik dodavatelů účastnících se zadávacího řízení společně, tzn.
jedná se o dodavatele, kteří podali společnou žádost o zařazení do
Systému kvalifikace a podávají společnou nabídku (jako konsorcium či
„sdružení“).

Jiná osoba dle § 83 ZZVZ

osoba, pomocí které účastník prokázal kvalifikaci pro určitou část
veřejné zakázky a která má poskytnout účastníkovi k plnění veřejné
zakázky určité věci či práva.

Poddodavatel dle § 85 ZZVZ osoba, pomocí které má účastník plnit určitou část veřejné zakázky
nebo která má poskytnout účastníkovi k plnění veřejné zakázky určité
věci či práva.
Stavební práce

Stavebními pracemi se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí
dodávek či případných služeb nezbytných pro realizaci veřejné zakázky
v rozsahu stanoveném v této zadávací dokumentaci a nabídce.

Uzavření smlouvy na VZ

Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ jsou
zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít
smlouvu (dále jako „součinnost“).

Zadávací podmínky

Kompletně zpracovaná zadávací dokumentace pro výše jmenovanou
zakázku obsahující zadávací podmínky dle § 36 ZZVZ. Součástí
zadávacích podmínek jsou i veškerá vysvětlení či změny zadávací
dokumentace ve smyslu § 98 a 99 ZZVZ.

NN

nízké napětí v napěťové hladině do 1 kV

VN

vysoké napětí v napěťové hladině 1 kV – 52 kV

VVN

velmi vysoké napětí v napěťové hladine 52 – 220 kV

Profil

profil zadavatele sektorové veřejné zakázky
https://ezak.eon.cz/

E-ZAK

certifikovaný elektronický nástroj pro veřejné zakázky prostřednictvím
kterého je zakázka zadávána
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Seznam zákonů a vyhlášek (základní shrnutí):
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon);
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č.458/2000 Sb. , Energetický zákon;
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
Vyhláška č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů;
Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona
o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele;
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Seznam zkratek (základní shrnutí):
ZZVZ
VZ
VVZ
VS
ZD
PD
KL
CPV

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
(sektorová) veřejná zakázka;
Věstník veřejných zakázek;
Variabilní symbol;
zadávací dokumentace;
projektová dokumentace;
krycí list nabídky;
Společný slovník (číselník) pro veřejné zakázky.
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1.

Identifikační údaje zadavatele, informace o zadávacím řízení

Název zadavatele

EG.D, a.s.

Sídlo zadavatele

Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno 602 00

IČO zadavatele

28085400
Ing. Zdeněk Bauer, předseda představenstva

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Ing. Pavel Čada, Ph.D., místopředseda
představenstva
Ing. David Šafář, člen představenstva

Oddělení zadavatele zajišťující administrativu
zadávacího řízení

EG.D, a.s., veřejné zakázky

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Popelková

E-mail

lenka.popelkova@egd.cz

Identifikace společnosti pověřené
administrací zadávacího řízení

Consult Care s.r.o.
se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle,
140 00 Praha 4
IČO: 072 76 028

Kontaktní osoba pověřené společnosti

Markéta Olmerová

Elektronický nástroj E-ZAK pro komunikaci

https://ezak.eon.cz/

(dále jen „zadavatel“ či „objednatel“)
Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je uvedena v čl. 1 zadávací
dokumentace. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím nejsou
dotčena oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele daná ZZVZ).
Výše uvedené kontaktní údaje slouží pouze pro případ, kdy není možné z technických důvodů
komunikovat přes E-ZAK a případný dodavatel má problémy s přihlášením do elektronického nástroje.
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2.

Informace a předmět veřejné zakázky

2.1
Informace o veřejné zakázce
Veřejná zakázka na stavební práce navazující na zavedený Systém kvalifikace, určenou všem
kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o
zařazení do Systému kvalifikace).
2.2
Název veřejné zakázky: ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU,
SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024.
2.3
Informace o zadávacím řízení
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Nadlimitní veřejná
zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

užší řízení s elektronickou aukcí

Zakázka je zadávána při výkonu relevantní činnosti dle § 153 odst. 1 písm. c) zákona (v odvětví
elektroenergetiky).
Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího
řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ.
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na
internetové adrese https://ezak.eon.cz, pod názvem veřejné zakázky.

2.4

Financování veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské Unie, a to v rámci projektu:
Název projektu:

ACON Smart Grids

Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

2.5

Elektronický nástroj E-ZAK:

a)

veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu
zadávacího řízení jinak.
b)

zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k

veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
c)

zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní

údaje takové, které získal jako veřejné přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností
každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní
údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
d)

veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém
nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění
o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv.
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e)

podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání

elektronického podpisu jsou dostupné na: https://ezak.eon.cz/registrace.html
f)
V případě technických požadavků a dotazů k nástroji E-ZAK, prosím, kontaktujte technickou
podporu: e-mail: podpora@ezak.cz, telefon: +420 538 702 719, v pracovních dnech: 9.00 - 17.00.

2.6

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou Elektromontážní práce – stavby malého rozsahu, SNK, BO
v kabelových sítích na zařízení NN na zajištění:
-

plánovaných staveb včetně případné optické infrastruktury v hodnotě do 700 000,- Kč včetně
materiálu Objednatele;

-

staveb na klíč na kabelovém vedení;

-

běžných oprav do hodnoty 100 000,- Kč včetně materiálu Objednatele;

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky,
specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu
rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.
2.7

Rozdělení veřejné zakázky na části a podání nabídek

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do jedenácti (11) samostatných částí,
kterým odpovídají místa plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky následovně:
Kategorie 1:
Část veřejné zakázky

Název části

Region 1 – Brno

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 2 – České
Budějovice

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 3 - Hodonín

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 4 - Jihlava

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 5 – Jindřichův
Hradec

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 6 – Nové
Město na Moravě

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 7 – Otrokovice

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 8 – Písek

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 9 Prostějov

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 10 – Tábor

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024
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ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – Stavby malého rozsahu, SNK, BO
V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024

Region 11 - Znojmo

Způsob uzavírání dílčích smluv

2.8

Na základě rámcové dohody, uzavřené v rámci této veřejné zakázky, budou zadavatelem s dodavateli,
kteří budou účastníky této rámcové dohody, uzavírány dílčí smlouvy (zadávané dílčí veřejné zakázky)
postupem bez obnovení soutěže ve smyslu § 134 zákona.
Konkrétní způsob zadávání dílčích plnění po dobu účinnosti rámcové dohody je upraven v rámcové
dohodě.
Zadavatel bude na základě rámcové dohody, způsobem tam uvedeným, objednávat plnění vždy
v čase a v rozsahu dle své aktuální potřeby. Zadavatel přitom má právo předpokládaný rozsah
plnění libovolně zvýšit nebo snížit. Z takového rozhodnutí zadavatele nemůže vybraný dodavatel
dovozovat jakékoliv nároky vč. náhrady škody.
Přesné vymezení předmětu sektorové veřejné zakázky a ostatní požadavky související s jejím plněním,
podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která
tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace a v jejich přílohách.
Níže je uveden počet dodavatelů (min), se kterými zadavatel předpokládá podpis smluv.
Min počty
zhotovitelů

BR

ČB

HO

JI

JH

NM

OT

PI

PR

TA

ZN

KATEGORIE 1

7

6

7

5

7

3

8

4

7

5

5

Pozn.: Zkratky: Region – Brno („BR“), Region – České Budějovice („ČB“), Region – Hodonín („HO“),
Region - Jihlava („JI“), Region – Jindřichův Hradec („JH“), Region – Nové Město na Moravě („NM“),
Region – Otrokovice („OT“), Region – Písek („PI“), Region – Prostějov („PR“)
Region – Tábor („TA“), Region – Znojmo („ZN“).
2.9
Způsob zadání veřejné zakázky
Vzhledem k tomu, že tato veřejná zakázka je zadávána v užším řízení s elektronickou aukcí, kdy
předpokladem pro podání nabídky na její plnění bylo prokázání splnění kvalifikace, platí (jak zadavatel
vymezil v dokumentaci SK) následující:
Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni podat nabídku maximálně do takového počtu částí této
veřejné zakázky, pro nějž prokázali splnění kvalifikace v souladu s Výzvou k podání předběžných
nabídek/nabídek SK.
O počtu částí této veřejné zakázky, pro které účastník zadávacího řízení prokázal splnění kvalifikace,
byl takový účastník informován zadavatelem Rozhodnutím o zařazení do SK.

Platí tedy, že účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku do:
•

jedné části veřejné zakázky; nebo

•

libovolné kombinace více různých částí veřejné zakázky, maximálně však v počtu částí této
veřejné zakázky, pro které účastník prokázal splnění kvalifikace.

Zadavatel uvádí, že jednání o nabídkách účastníků zadávacího řízení bude probíhat v jednom kole
s uplatněním elektronické aukce pro každou část VZ. Zadavatel vyzve účastníky k elektronické aukci.
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2.10

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena celkem za všechny části veřejné
zakázky (11 částí) a činí 1 662 944 000,- Kč bez DPH za 36 měsíců účinnosti rámcové dohody.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro příslušnou část (pořadové číslo označuje příslušnou část
veřejné zakázky) je shodně jako celková předpokládaná hodnota stanovena za 36 měsíců a je podrobně
uvedena v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

2.11

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu zadávacího řízení CPV:
45231400-9
Stavební práce pro elektrické vedení
2.12
Technické podmínky
Podrobné technické podmínky vztahující se k předmětu plnění jsou uvedeny samostatně v přílohách 5
rámcové dohody.
2.13

Omezení plnění veřejné zakázky poddodavateli

Zadavatel nestanovuje omezení plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů vyjma
upřesnění činnosti v odst. 2.15 této zadávací dokumentace.
2.14
Požadavky v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ
•
Zadávací dokumentace je vypracována v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ.
•
Zadavatel přijal a respektuje principy odpovědného veřejného zadávání.
•
Při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány všechny předpisy v oblasti
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to tak, aby se podporovalo
dodržování důstojných pracovních podmínek.
•
Při realizaci plnění veřejné zakázky budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního
prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobný rozpis výše uvedeného je zpracován jako interní dokument zadavatele.

2.15

Plnění části veřejné zakázky

Zadavatel si systému kvalifikace vyhradil, že činnosti prováděné osobami s odbornou kvalifikací na
zařízení do 1000 V (vedoucí práce), min. dle § 7 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, nebudou plněny poddodavatelem, ale výhradně
vlastními pracovníky. Realizaci takto věcně vymezené části předmětu plnění je Dodavatel povinen
zajistit vlastními zaměstnanci.

3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 1. 1. 2022.
Předpokládaný termín podpisu rámcové dohody je 4. čtvrtletí roku 2021. V návaznosti na skutečný
průběh zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje možnost tento termín změnit.
Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, s účinností 36 měsíců od podpisu všemi smluvními
stranami.
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Zadavatel si vyhrazuje právo termín plnění předmětu veřejné zakázky změnit, a to v závislosti na
průběhu zadávacího řízení a provozní potřebě zadavatele.

4.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je celé distribuční území zadavatele, zejména Jihočeský a
Jihomoravský kraj, kraj Vysočina. Konkrétní místo plnění veřejné zakázky je blíže specifikováno v
návrhu rámcové dohody, případně bude upřesněno v rámci jednotlivých výzev objednatele.

5.

Obchodní a platební podmínky

5.1

Obecné informace

Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v samostatném svazku zadávací
dokumentace vzor rámcové dohody a obchodní podmínky EG.D (dále také obchodní podmínky).
Účastník zadávacího řízení do vzoru smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména
vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy
předpokládá), a takto doplněné (popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami
zadávacího řízení) předloží v nabídce jako návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
Závaznost obchodních podmínek EG.D
Obchodní podmínky a vzor rámcové dohody vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi
zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh rámcové dohody předložený účastníkem zadávacího
řízení v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky včetně vzoru rámcové dohody a
v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v jejich rozporu. Jakékoliv změny, doplnění či
úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů,
kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích
podmínek.
Čestné prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami EG.D, dokumentace k
zajištění BOZP a Plán BOZP pro činnost OPEX a CAPEX
Z důvodu značného rozsahu obchodních podmínek EG.D nemusí účastníci zadávacího řízení přikládat
do nabídky tyto obchodní podmínky ani dokumentaci k zajištění BOZP a Plán BOZP pro činnost
OPEX a CAPEX. Zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení, aby se s těmito obchodními podmínkami
EG.D a dokumentací k zajištění BOZP včetně Plánu BOZP pro činnost OPEX a CAPEX důkladně
seznámili a na důkaz vložili do nabídky Čestné prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními
podmínkami EG.D a dokumentací k zajištění BOZP a Plánem BOZP pro činnost OPEX a CAPEX.
Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.
Obchodní podmínky E.ON a dokumentace k BOZP jsou zveřejněny prostřednictvím elektronického
média, a to na serveru:
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
5.2
Pokyny k obchodním podmínkám
Návrh smlouvy nemusí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo osobou
prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka. Účastník přiloží návrh smluv doplněný ve formě pdf.
Účastník je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka, a to
v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení účastníka jednoznačné a dostatečně jasné.
Účastník doplní předpokládané údaje do návrhu smlouvy, všechny údaje, které jsou v části smlouvy
označeny [bude doplněno zhotovitelem], přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu
smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka nebo u
kterých to vyplývá z této zadávací dokumentace.
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Právní vztah vzniklý na základě návrhu smlouvy se bude řídit platnými právními předpisy České
republiky, všeobecně závaznými právními předpisy Evropské unie.
Návrh smlouvy rovněž musí respektovat ustanovení zákona, občanského zákoníku a dalších právních
předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této
zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a účastník bude
vyloučen dle § 48 ZZVZ.

6.

Způsob zpracování nabídkové ceny

6.1
Obecné informace
Základem pro stanovení nabídkové ceny jsou jednotkové ceny rozpočtových norem ceníku
EUROCALC, a zároveň i bázové ceny jednotlivých výkonů pro SNK a nejčastěji používané BO, na
základě kterých zadavatel oceňuje jednotlivé práce a činnosti, které tvoří předmět plnění veřejné
zakázky. Tento ceník s jednotkovými cenami, včetně bázových cen výkonů nejvíce používaných BO je
součástí přílohy č. 5 vzoru rámcové dohody. Bázové ceny výkonů SNK jsou uvedeny v příloze č. 1.
Účastníci zadávacího řízení pro účely přípravy svých nabídek použijí hodnotící model, viz příloha č. 4.
Účastníci zadávacího řízení svou nabídkovou cenu zpracují tak, že v hodnotícím modelu pro příslušnou
část veřejné zakázky doplní procentní hodnotu nabízené slevy či přirážky. Procentní hodnoty budou
uváděny v přesnosti na jedno desetinné místo. Hodnoty s mínusem jsou slevy.
Jednotlivé stavby a zakázky budou v rámci projektové dokumentace, popř. v rámci zpracování rozpočtu
na běžné opravy oceněny v jednotkových cenách rozpočtového programu euroCALC (viz výše). Při
vlastní zadávání jednotlivých dílčích plnění bude při uzavírání objednávky na tato dílčí plnění uplatněna
procentní sleva či přirážka.
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni nabídnout takovou slevu či přirážku tak, že v souhrnu bude
plnění na základě rámcové dohody poskytováno za cenu, která musí obsahovat přiměřený zisk a
veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně,
pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).
Nabídková cena musí respektovat strukturu stanovenou zadavatelem.
6.2
Podmínky změny nabídkové ceny
K nabídkové ceně bude účtována sazba DPH v zákonné výši. S ohledem na skutečnost, že nabídková
cena se uvádí bez DPH, nepředstavuje změna sazby DPH změnu nabídkové ceny.
Normová základna euroCALC nebude měněna po dobu trvání rámcové dohody.
Další podmínky změny nabídkové ceny jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody.

7.

Hodnocení nabídek

7.1
Hodnotící kritérium a způsob hodnocení
Hodnocení nabídek podaných ve všech částech veřejné zakázky bude prováděno v souladu s § 114
ZZVZ a násl. podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny.
Účastníci uvedou nabídkovou cenu v Krycím listu a v hodnotícím modelu. V případě rozdílu mezi
nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v hodnotícím modelu bude
rozhodná cena uvedená v Krycím listu.
V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena výše předpokládané hodnoty plnění hodnocené
části veřejné zakázky po uplatnění slevy či přirážky nabídnuté účastníkem zadávacího řízení (dle listu
„Cena celkem“ v hodnotícím modelu dle přílohy č. 4 rámcové dohody).
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Předběžné hodnocení provede zadavatel tak, že nabídky seřadí podle výše předpokládané hodnoty
plnění veřejné zakázky po uplatnění slev či přirážek celkem nabídnuté účastníky zadávacího řízení,
přičemž za nejvhodnější bude považována nabídka s nejnižší celkovou předpokládanou cenou plnění
za dobu 36 měsíců trvání rámcové dohody (pro účely hodnocení). Takto stanovený předběžný výsledek
hodnocení následně poslouží jako vstupní hodnoty do následující elektronické aukce dle § 120 a násl.
ZZVZ. K účasti v ní budou účastníci zadávacího řízení vyzváni na základě elektronické výzvy.
Elektronická aukce nebude zahájena dříve než 2 pracovní dny po odeslání příslušných výzev.
7.2
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Základem pro stanovení nabídkové ceny jsou jednotkové ceny rozpočtových norem ceníku
EUROCALC, na základě kterých zadavatel oceňuje jednotlivé práce a činnosti, které tvoří předmět
plnění veřejné zakázky. Tento ceník s jednotkovými cenami je součástí přílohy č. 5 vzoru rámcové
dohody.
Zadavatel doporučuje účastníků pro lepší orientaci a práci s euroCALC využít software nazvaný
ecPartner (formát ecp), který je zdarma k dispozici zde: https://callida.cz/cs/ke-stazeni.
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni nabídnout takovou slevu či přirážku tak, že v souhrnu bude
plnění na základě rámcové dohody poskytováno za cenu, která musí obsahovat přiměřený zisk a
veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně,
pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).
Nabídková cena musí respektovat strukturu stanovenou zadavatelem.
Tvorba Ceny celkem:
Předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky po uplatnění slev či přirážek nabídnutých účastníkem
zadávacího řízení bude vypočtena tak, že předpokládaná celková hodnota pro dané činnosti, které jsou
uvedeny v hodnotícím modelu v této zadávací dokumentaci, bude přepočtena dle přednastaveného
vzorce uplatněním slev či přirážek nabídnutých účastníkem. Celková hodnota se skládá z jednotlivých
spekter (Plánované stavby, Stavby na klíč (SNK) a Běžné opravy).
Následně tyto hodnoty budou přeneseny do elektronické aukce:
Kategorie 1:
a) První procentní hodnota (na jedno desetinné číslo) - Účastník uplatněním % slevy popř. %
přirážky stanoví předběžnou hodnotu nabídky za Plánované stavby.
b) Druhá procentní hodnota (na jedno desetinné číslo) - Účastník uplatněním % slevy popř. %
přirážky stanoví předběžnou hodnotu nabídky za Stavby na klíč (SNK)
c) Třetí procentní hodnota (na jedno desetinné číslo) - Účastník uplatněním % slevy popř. %
přirážky stanoví předběžnou hodnotu nabídky za Běžné opravy
Zadavatel zdůrazňuje, že zadavatelem uvedené předpokládané hodnoty plnění za 3 let trvání rámcové
dohody slouží pro tvorbu předpokládané hodnoty. Předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky se
může lišit od skutečného rozsahu plnění, které bude jednotlivým účastníkům v jednotlivých částech
veřejné zakázky skutečně zadáno.
Dílčí nabídkové ceny, za které účastník nabízí provést jednotlivá spektra budou uvedeny v Kč bez DPH.
Celková nabídková cena bude stanovena jako součet dílčích nabídkových cen hodnotícího modelu a
bude uvedena v Kč bez DPH.
Účastník vyplní pouze žlutě podbarvená pole hodnotícího modelu.
Zeleně podbarvená pole v hodnotících modelech jsou ceny, které přenese účastník do Krycího
listu.
Postup pro úpravu (změnu) předpokládané hodnoty plnění konkrétní části veřejné zakázky,
předložené účastníkem v rámci elektronické aukce:
Hodnotící model bude součástí elektronické aukce s tím, že účastník v rámci aukce bude mít možnost
jednotlivými kroky upravovat (pouze snižovat) svoji nabídku nebo popř. ponechat na původní úrovni.
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Do aukčního prostředí budou před aukcí zadány hodnoty jednotlivých účastníků, tj. údaje které byly
uvedeny účastníkem v příloze Hodnotící model, na kterém dokladoval účastník prvotní nabídku.
Účastník bude mít možnost v rámci aukce opět upravovat tři % hodnoty, kterými bude měnit /snižovat
svoji cenovou nabídku a tím i vylepšovat svoje pořadí v rámci aukce.
V rámci aukce platí (pro zmiňovaná %), že účastníci jsou oprávněni nabídnout pouze nižší % hodnotu,
popř. v rámci aukce % hodnotu nesnížit a ponechat % hodnotu na předchozí výši, která byla předložena
v rámci prvotní nabídky, popř. v předchozím kole aukce.
Vzhledem k tomu, že změnou tohoto % budou upravovány jednotkové ceny v cenících, které jsou
součástí jednotlivých modelů a z důvodu, že by u těchto prací měly být i jednotkové ceny daného
účastníka shodné, bude následně po aukci aplikováno níže uvedené pravidlo, které zajistí, aby v
jednotlivých cenících nebyly rozlišné jednotkové ceny (vždy vztaženo ke konkrétnímu účastníkovi a ke
konkrétní části).
% změnou po aukci (% rozdíl mezi % předloženými účastníkem v nabídce a konečným % po aukci)
budou upraveny jednotkové ceny ve všech cenících odpovídajících modelu 1 až 3.
Zadavatel pro úplnost uvádí, že do elektronické aukce budou zadány položky za 36 měsíců trvání.
Pokud se účastník účastní více částí veřejné zakázky (ve více regionech), předloží tolik hodnotících
modelů, v kolika regionech se VZ účastní.
Takovéto cenové nabídky musí obsahovat rozlišení části VZ/regionu, pro kterou účastník podává svoji
nabídku.
Zadavatel zdůrazňuje, že účelem použití celku veřejné zakázky je vytvořit modelový příklad pro určení
hodnocené nabídkové ceny. Předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky nepředstavuje relevantní
údaj ohledně skutečného rozsahu plnění, které bude jednotlivým účastníkům rámcových dohod
uzavřených v jednotlivých částech veřejné zakázky skutečně zadáno.
Další podmínky a technické požadavky pro provedení elektronické aukce jsou uvedeny v příloze č. 5
této zadávací dokumentace.
Výsledek stanovený na základě dokončení elektronické aukce je konečný. V rámci zadávacího
řízení nebude dále možné nabídkovou cenu jakkoli měnit či o nabídkové ceně jednat.
V rámci Předběžné součinnosti následně vybraný dodavatel předloží hodnotící model a návrh
rámcové dohody aktualizovaný dle výsledku elektronické aukce.
7.3
Mimořádně nízká nabídková cena dle § 113 ZZVZ
Zadavatel přezkoumá nabídky ve vztahu k § 113 ZZVZ a ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně.
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni stanovit nabídkovou cenu tak, aby oceňované činnosti
zahrnovaly veškeré skutečné náklady dodavatele na poskytování plnění (tj. fixní i variabilní náklady,
náklady materiální a personální apod.) a přiměřený zisk.
V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel existenci mimořádně nízké nabídkové ceny před odesláním
oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění
způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li tato v jeho nabídce identifikována. Žádost
o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ, lze ji doplňovat
a vznést opakovaně. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka
zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího
řízení zdůvodněna.

8.

Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

8.1
Uveřejnění zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je kompletně, neomezeně a dálkově přístupná uveřejněna na profilu
zadavatele. Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele:
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https://ezak.eon.cz. Účastník vždy využije dokumentů, týkajících se části/kategorie/regionu, do
kterého podává nabídku.

9.

Komise

Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro posouzení a hodnocení nabídek může pověřit zvláštní komisi.

10.

Otevírání nabídek v elektronické podobě

Lhůta pro podání nabídek končí: Je stanovena výzvou k podání nabídek
Nabídky budou otevírány dle ustanovení § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením
nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel zkontroluje
při otevírání nabídek, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou
zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
Zadavatel, případně jím pověřená komise, pořídí z otevírání nabídek písemný záznam.
S ohledem na elektronizaci zadávacího řízení bude otevírání nabídek neveřejné.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným v
zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude
přihlížet. Za řádné podání nabídky je odpovědný účastník.
Za řádné podání nabídky je odpovědný účastník zadávacího řízení.
Pozn. 1: V případě shody nabídkové ceny u dvou či více nabídek, bude jako nejvhodnější nabídka
vyhodnocena nabídka, resp. účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla v elektronickém nástroji
zaevidována nejdříve.

11.

Podmínky a požadavky na způsob podání nabídky

11.1
Způsob zpracování a podání nabídky
Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně, a to v elektronické podobě v
souladu s §107 ZZVZ zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady
a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud zákon nestanoví jinak (technické listy, katalogové listy,
prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce). Zadavatel nehradí náklady spojené se
zpracováním nabídky.
Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, popřípadě s účastníkem, se kterým může být uzavřena smlouva, je příslušný
dodavatel/účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob a účastník
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://ezak.eon.cz pod názvem veřejné zakázky.
Podrobné informace o elektronickém nástroji E-ZAK nalezne dodavatel na internetové adrese
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http://www.ezak.cz/, zejména v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu
(https://ezak.eon.cz/registrace.html).
Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje
zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu *.pdf, *.doc či obdobném (textové části nabídky,
doklady) a *.xls či obdobném (položkové rozpočty – oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a
služeb).
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je jeho odpovědností.
Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří hodlají podat nabídku, aby ji podali v dostatečném
časovém předstihu.
K nabídkám podaným v zadávacím řízení jinak než elektronickým nástrojem (tedy například emailem,
datovou schránkou či v listinné podobě), nebude zadavatel přihlížet.
Podáním nabídky žádnému z účastníků zadávacího řízení nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy
o dílo se zadavatelem na plnění žádné z částí této veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje, že nabídky musí být podány v systému E-ZAK do sekce
nabídky/jednotlivé části prostřednictvím funkcionality “poslat nabídku“ na detailu veřejné
zakázky. K nabídkám vloženým např. do zpráv pro zadavatele, jiných dokumentů apod. nebude
zadavatel z důvodu potřebného šifrování a zabezpečení dokumentů, přihlížet. Vodítkem pro
účastníka zadávacího řízení může být, že nabídky nelze nahrávat do systému E-ZAK po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. V případě takto podané nabídky (do jiné sekce) k ní zadavatel přistoupí
jako k nepodané.

11.2

Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, pokud to není uvedeno v této zadávací dokumentaci.
11.3
Obsah nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla strukturována do samostatných oddílů, označených
shodně s následujícími pokyny:
ZD:
•
•

•
•
•
•

Struktura a obsah nabídky (pouze doporučeno)
00_Priloha_1_Krycí list nabídky - Vyplněný formulář obsahující identifikační údaje účastníka
zadávacího řízení s uvedením nabídkové ceny (či případně hodnot jiných číselně vyjádřitelných
kritérií) podle vzoru formuláře. Krycí list nabídky bude podepsán zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo bude podepsán v listinné podobě a
naskenován do elektronické podoby nabídky. Pokud bude Krycí list podepisovat jiná než
oprávněná osoba dodavatele, pak bude součástí nabídky plná moc, uložená za krycím listem.
Obě alternativy jsou přípustné. Krycí list bude podepsán oprávněnou osobou účastníka
zadávacího řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky. Krycí list vyplní účastník pro
každou část zvlášť. Plná moc nemusí být originál, stačí kopie.
Smlouva mezi účastníky společné nabídky (nebyla-li předložena již v žádosti o zařazení
do Systému kvalifikace, popř. pokud bylo doloženo pouze čestné prohlášení); včetně
případných plných mocí (podepsané kopie)
Písemný závazek jiné osoby, prostřednictvím které byla prokázána kvalifikace (nebyl-li
předložen již v žádosti o zařazení do Systému kvalifikace, popř. pokud bylo doloženo
pouze čestné prohlášení);
00_Priloha_2_Seznam poddodavatelů (příloha č.10 rámcové dohody)
00_Priloha_3_Hodnotící model/daný region (příloha č. 4 rámcové dohody)

Pozn.1: 00_Priloha_4_ČP vybraného dodavatele o splnění zadávací podmínky nebude doložena do
nabídky, ale toto ČP předloží až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Přílohy
00_Priloha_5_Podmínky elektronické aukce a Přílohu 00_Priloha_6_Předpokládaná hodnota účastník
nedokládá ani do nabídky, ani do rámcové dohody.
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Rámcová dohoda:
• Návrh rámcové dohody – tento návrh rámcové dohody musí být v souladu se vzorem
předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílné součásti návrhu dodavatele musí
být přílohy:
• 01_Priloha_16_Čestné prohlášení o akceptaci VNP a BOZP (pro účely výběrového řízení se
Obchodní podmínky EG.D do nabídky nevkládají, účastník ZŘ pouze do nabídky předloží
Čestné prohlášení dodavatele o seznámení se s obchodními podmínkami EG.D. Vzor čestného
prohlášení je součástí zadávací dokumentace.
Pozn.1: Vzor návrhu rámcové dohody definuje i další přílohy smlouvy, než jsou výše uvedené. Tyto
přílohy účastník ve své nabídce nepředkládá (přiloží je až vybraný dodavatel k rámcové dohodě před
jejím uzavřením, pokud není v rámcové dohodě uvedeno jinak).
Upozornění:
Zadavatel nade vší pochybnost uvádí, že požaduje do nabídky podepsat Krycí list účastníka pro
každou část zadávacího řízení. Jakýkoliv další dokument nemusí být podepsán.
11.4
Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Prokazoval-li dodavatel kvalifikaci v rámci systému kvalifikace jinou osobou, je povinen v rámci nabídky
předložit 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 či splnění podmínek zadavatele pro
zařazení do systému kvalifikace za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle předchozího odstavce je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem. Prokazoval-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládal doklady
podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
předchozího odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby,
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Prokazoval-li účastník ekonomickou kvalifikaci (obrat nebo pojištění) prostřednictvím jiné osoby, musí
být obsahem písemného závazku jiné osoby společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky s účastníkem.
11.5
Společná nabídka
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika účastníky, jsou zadavateli
povinni v rámci nabídky předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito účastníci budou
vůči 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. Požadavek na závazek podle věty první, aby účastníci
byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
11.6
Povinnosti vybraného dodavatele
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 ZZVZ na
základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku
vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 ZZVZ, zadavatel účastníka zadávacího
řízení vyloučí ze zadávacího řízení.
Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu
akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost dle § 46 ZZVZ.
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12.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na velikost území prohlídku místa plnění neumožňuje.

13.

Zadávací lhůta

13.1
Zadávací lhůta
Není stanovena.

14.

Vysvětlení zadávací
zadavatelem

dokumentace

a

komunikace

se

14.1
Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace dle § 98 ZZVZ. Písemná žádost musí doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti již není zadavatel povinen vysvětlení
poskytnout. Pokud tak učiní, není povinen dodržet zákonem stanovenou lhůtu pro poskytnutí vysvětlení
zadávací dokumentace.
Zadavatel doporučuje, aby žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK v češtině nebo slovenštině. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace
písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejní na profilu zadavatele,
včetně přesného znění žádosti. Stejným způsobem uveřejní zadavatel i vysvětlení změnu nebo doplnění
z vlastního podnětu.
Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci. Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace
neuvede název subjektu, který žádost o vysvětlení podal.
14.2

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem(i) dle § 211 ZZVZ

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem(i) probíhá písemně. Písemnosti v rámci zadávacího
řízení budou zadavatelem i dodavatelem doručovány především prostřednictvím elektronických
kontaktů (e-mail) uvedených v nabídkách dodavatelů (na Krycím listu nabídky), příp. prostřednictvím
kontaktní osoby v EZAK.

15.

Závaznost požadavků Zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejich přílohách
vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků
Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek mohou být
považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v
zadávacím řízení, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

16.

Další podmínky a práva zadavatele

16.1
Akceptace závazných požadavků
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je
dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování
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požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
16.2
Pravidla pro uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel předloží zadavateli na jeho žádost originály dokladů prokazujících kvalifikaci
dodavatele, pokud je nepředložil již v nabídce nebo neposkytl zadavateli v průběhu zadávacího řízení.
Vybraný dodavatel je rovněž povinen splnit všechny stanovené bližší podmínky součinnosti před
uzavřením smlouvy, jsou-li stanoveny.
16.3
Lhůta pro uzavření smlouvy
Zadavatel vyzve po uplynutí všech zákonných lhůt, ve kterých platí zákaz uzavřít smlouvu, vybraného
dodavatele k uzavření smlouvy. Vybraný dodavatel a zadavatel jsou pak povinni bez zbytečného
odkladu uzavřít smlouvu, a to v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.
16.4
Podmínka uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona
předložit v souladu s § 86 odst. 3 zákona doklady prokazující jejich kvalifikaci ve formě originálů nebo
ověřených kopií dokumentů, pokud je nepředložili již v systému kvalifikace nebo neposkytli zadavateli
v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel uvádí, že doklady prokazující základní způsobilost podle
§ 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 nemusí být starší 3 měsíců ke dni doložení dokladů
vybraným dodavatelem (pokud nedošlo ke změně rozhodných údajů), dodavatel může doložit
konverzi/originál dokumentů, kterými prokazoval kvalifikaci v systému kvalifikace. V souladu s
ustanovením o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem budou tyto
dokumenty zaslány jako konvertované z listinné do elektronické podoby.

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) zákona
předložit v souladu s § 104 písm. a) zákona:
a) Doložit všechna požadovaná školení, osvědčení a oprávnění ze systému kvalifikace,
pokud je již nedoložil v žádosti o zařazení do systému kvalifikace (např. školení pro
kabelové soubory apod.)

b)

Pojistnou smlouvu (prostá kopie v elektronické podobě)
Podmínky pojištění vč. limitů pojistného plnění jsou stanoveny v Systému kvalifikace pro
příslušnou kategorii staveb.
Vybraný dodavatel předloží kopii platné pojistné smlouvy, včetně kopie všeobecných
obchodních podmínek.
Je-li pojistná smlouva vystavena v jiné měně než v Kč, bude hodnota pojistné částky přepočtena
na Kč, a to v kurzu stanoveném ČNB v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
této SVZ.

Vybraný dodavatel je povinen v rámci své součinnosti před podpisem smlouvy splnit i další
podmínky, nezbytné pro uzavření smlouvy:
a) vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje svých poddodavatelů, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu
známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do
plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky
poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku písemným schválením objednatelem v
souladu se smlouvou). V případě, že účastník zadávacího řízení předložil seznam
poddodavatelů již v nabídce a v tomto seznamu do doby podpisu smlouvy nepředpokládá
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žádnou změnu, seznam opětovně předkládat nemusí, a má se za to, že platí seznam
poddodavatelů uvedený v nabídce
b) vybraný dodavatel je povinen předložit čestné prohlášení o tom, že:
neuzavřel a neuzavře s jinými dodavateli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
(zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.
V souladu s § 48 odst. 6 ZZVZ může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost
i v případě, kdy na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího
řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou (tzv. bid rigging).
Vzhledem k uvedenému zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel v rámci své součinnosti před
podpisem smlouvy čestně prohlásil že neuzavřel a neuzavře s jinými dodavateli zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto
veřejnou zakázkou.
Vybraný dodavatel pro tento účel může využít vzor čestného prohlášení vybraného dodavatele, který je
uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
a) Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy doložil výpis z
majetkové evidence popř. způsob smluvního zajištění vybavení min. po dobu plnění dané
zakázky, a to druhů a počtů zařízení/vybavení stanovených v Systému kvalifikace pro danou
kategorii staveb.
b) Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy poskytl
zadavateli seznam administrativně - technických pracovníků, kteří budou proškoleni na aplikace
zadavatele a sdělil zadavateli informaci o místě zřízení skladu pro umístění materiálu
zadavatele.
Po proškolení těchto pracovníků zadavatelem, budou tito pracovnicí v těchto aplikacích
zajišťovat příjem a výdej materiálu, vykazovat provedené výkony (rozsah skutečně provedených
prací) na konkrétní stavbě a administrativně zajišťovat celý průběh stavby.
Vybraný dodavatel je taktéž povinen zadavateli předložit před podpisem rámcové dohody další
dokumenty, jejichž předložení je za účelem řádného uzavření smlouvy zapotřebí.
Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele v souladu s ust. § 122
odst. 4 zákona, zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 3 a 5 vyzve vybraného dodavatele rovněž
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Dokumenty týkající se prokázání skutečného majitele předloží dodavatelé v prosté kopii
v elektronické podobě.
Dokumenty dle tohoto článku budou předloženy v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty v jiném
jazyce budou předloženy včetně překladu do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o
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správnosti překladu, je oprávněn si od účastníka vyžádat doložení úředně ověřeného překladu dokladů
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného do seznamu znalců a tlumočníků podle zvláštního
právního předpisu. Ve vztahu k povinnosti zabezpečit český překlad protokolů o vykonaných zkouškách
zadavatel uvádí, že požaduje překlad pouze textové části zkušebního protokolu.
Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti předložených dokumentů dle tohoto článku ve formě
prosté kopie, je oprávněn si od účastníka vyžádat doložení originálu nebo ověřené kopie dokladů.

Nedoložení požadovaných dokumentů před podpisem smlouvy se považuje za neposkytnutí
řádné součinnosti při uzavírání smlouvy s následným vyloučením dodavatele ze zadávacího
řízení.
V případě nepředložení požadovaných údajů či dokladů v souladu s tímto článkem, může zadavatel
využít postup dle § 46 odst. 1 zákona. Využití či nevyužití tohoto postupu je však plně na uvážení
zadavatele. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který na výzvu dle § 122 odst. 3 zákona,
případně pak ani na základě žádosti dle § 46 odst. 1 zákona, nepředložil údaje či doklady v souladu
s tímto článkem.

Další podmínky zadavatele
- Zadavatel si vyhrazuje, že dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
- Zadavatel nepřipouští variantní návrhy.
- Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky v souladu s § 99
zákona.
- Zadavatel si v případě postupu dle § 125 odst. 1 zákona vyhrazuje právo vycházet z původních
výsledků elektronické aukce a není tedy povinen elektronickou aukci opakovat.
-

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího
řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na
náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

-

Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem, popřípadě s účastníkem, se kterým může být uzavřena smlouva, je
příslušný dodavatel/účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně
informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem
poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené
smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených
jako důvěrné. Těmito informacemi jsou: identifikační údaje účastníka, IČO účastníka, nabídková
cena účastníka, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy. Ukončením zadávacího řízení
nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere účastník
na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího
řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

-

-

17.

Posuzování případné nezpůsobilosti účastníka
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Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 48 odst. 6 ZZVZ zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího
řízení pro nezpůsobilost i v případě, kdy se na základě věrohodných informací získá důvodné podezření,
že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (tzv. bid rigging).
Zadavatel upozorňuje, že kdykoli v průběhu zadávacího řízení, nejpozději ve fázi před popisem smlouvy
s vybraným dodavatelem, může vyloučit kteréhokoliv účastníka pro nezpůsobilost, pokud zjistí, že tento
se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, nebo po zahájení zadávacího řízení
závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která
byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů, a to
v souladu s § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ.

V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že je připraven si od účastníků v kterékoli fázi zadávacího
řízení, vyžadovat doklady a informace potřebné k posouzení jejich případné nezpůsobilosti ve výše
uvedeném smyslu. Možné závažné profesní pochybení je zadavatel připraven posuzovat a zkoumat
zejména v souvislosti s tím, pokud by vůči účastníkovi nebo vůči členovi jeho statutárního nebo jiného
orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení, (společně dále jen „podezřelý“) bylo vedeno trestní řízení, v rámci kterého
je podezřelý obviněn či obžalován, že spáchal trestný čin v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či
jiným poptávkovým řízením realizovaným pro zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257,
§ 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Zadavatel si tedy vyhrazuje právo posoudit ve smyslu § 48
odst. 5 písm. f) ZZVZ zejména okolnosti, které k zahájení trestního řízení vedly a vyhrazuje si právo
posoudit takové jednání podezřelého s přihlédnutím k jeho konkrétním okolnostem jako situaci, kdy se
dodavatel dopustil závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost. Současně
však zadavatel výslovně upozorňuje, že prosté zahájení trestního řízení, v rámci kterého je podezřelý
obviněn či obžalován ve smyslu výše, nebude bez dalšího považováno za závažné profesní pochybení,
a tedy za důvod pro vyloučení účastníka, ale zadavatel bude vždy přihlížet ke konkrétním skutkovým
okolnostem a rovněž k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, aby
případné rozhodnutí o vyloučení účastníka bylo plně přezkoumatelné, transparentní a obecně v souladu
se základními zásadami zadávacího řízení ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ. Zadavatel rovněž výslovně
konstatuje, že i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažné
profesního pochybení, a naopak.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 ZZVZ na
základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku
vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odstavce 7 ZZVZ, zadavatel účastníka zadávacího
řízení vyloučí ze zadávacího řízení.
Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu
akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost dle § 46 ZZVZ.
Každý dodavatel ponese veškeré náklady související se svou nabídkou v užším řízení s elektronickou
aukcí a zadavatel nebude vázán jakoukoliv odpovědností za tyto náklady bez ohledu na průběh nebo
výsledek užšího řízení s elektronickou aukcí.
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18.

Zrušení zadávacího řízení

18.1

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez naplnění důvodů uvedených v §
127 zákona v souladu s § 170 zákona.

18.2

Důsledky zrušení zadávacího řízení
Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího
řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na
náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

19.

Vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ

19.1

V případě, že Objednatel odstoupí od rámcové dohody, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust.
§ 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ možnost použití oprávnění
uvedeného v Zadávací dokumentaci, a to obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na Zhotovitele,
který se umístil v hodnocení nabídek jako další v pořadí, pokud již není stranou dané rámcové
dohody. Tento Zhotovitel bude Objednateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od
doručení žádosti o uzavření rámcové dohody dokumenty prokazující, že Zhotovitel stále splňuje
Objednatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu
zakázky. Pokud takto vyzvaný Zhotovitel uzavřít rámcovou dohodu odmítne či nesplní podmínky
uvedené v tomto článku, může se za stejných podmínek Objednatel obrátit na Zhotovitele, který
se umístil jako další v pořadí. Tento postup může Objednatel v případě neuzavření rámcové
dohody opakovat, a to až do oslovení Zhotovitele, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto
zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová smlouva s takto osloveným Zhotovitelem
pak bude uzavřena za podmínek, které tento Zhotovitel nabídnul v původním zadávacím řízení .

19.2

Zadavatel si vyhrazuje, v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek
(„dále jen ZZVZ“), ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ právo na poskytnutí součinnosti
v případě mimořádných stavů, které vzniknou mimo místo plnění uzavřené RD. Cena za
zrealizované dílo bude v souladu s vysoutěženým ceníkem. Cena bude zároveň navýšena o
prokazatelné náklady související s přejezdem do dotčeného regionu (počítáno ke středisku
Zhotovitele, je-li zřízeno na území místa plnění dle uzavřené RD, v opačném případě k místu
sídla příslušné OPDs).

20.

Podpisová doložka

Podpisem oprávněné osoby v rámci tohoto dokumentu se potvrzuje i platnost všech ostatních příloh.

21.

Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky.
Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří:
00_Výzva k podání nabídky
00_Elektromontážní práce_Zadávací dokumentace_kat1:
• 00_Priloha_1_Krycí list nabídky_kat1
• 00_Priloha_2_Seznam poddodavatelů _příloha č. 10RD_kat1_
• 00_Priloha_3_Hodnotící model_1-11__příloha č. 4 RD__kat1
• 00_Priloha_4_ČP vybraného dodavatele o splnění zadávací podmínky
• 00_Priloha_5_Podmínky EA
00_Priloha_6_Předpokládaná hodnota_kat1
01_Návrh _RÁMCOVÁ DOHODA_EMP22_kat1:
• Návrh rámcové dohody – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem
v zadávací dokumentaci. Návrh rámcové dohody musí být vyplněný, ale nemusí být
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podepsaný do nabídky. Nedílné součásti návrhu rámcové dohody dodavatele musejí být
přílohy:
01_Priloha_1_kat1_SNK kabelové - doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy
01_Priloha_2_Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech – volně dostupné
na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
01_Priloha_3_ Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN pro EG.D, a.s.
– volně dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
01_Priloha_4_Hodnotící model, v členění pro každý region zvlášť – vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy doloží upravený hodnotící model na základě provedené elektronické aukce
01_Priloha_5_G_Ceník za prodej demontovaného materiálu – v elektronické podobě zip.
uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_5_H_Ceník jednotlivých zařízení k odstranění odpadů – v elektronické podobě
zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_5_I_Rozpočtové položky euroCALC – v elektronické podobě zip. uloženo jako
součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_5_J_ Katalogy KNZ - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací
dokumentace v EZAK
01_Priloha_5_K_ Metodika rozpočtování euroCALC
01_Priloha_5_L_ Přílohy k Metodice rozpočtování euroCALC - v elektronické podobě zip.
uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_5_M_Seznam nejčastěji zadávaných BO - v elektronické podobě zip. uloženo
jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_6_A_Místo plnění - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací
dokumentace v EZAK
01_Priloha_6_B_Katastrální území - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást
zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_7_Seznam kontaktních osob Objednatele - doloží vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy
01_Priloha_8_Seznam kontaktních osob Zhotovitele - doloží vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy
01_Priloha_9_Seznam pracovníků zhotovitele_kat1 - doloží vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy
01_Priloha_10_Seznam poddodavatelů Zhotovitele_kat1 – doloží účastník do nabídky (1x)
a následně vybraný dodavatel do rámcové dohody
01_Priloha_11_C_RS-019 (Dokumentace k zajištění BOZP) – volně dostupné na:
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
01_Priloha_11_D_ECZR-PP-101 (Dokumentace pro zajištění BOZP při práci se zdvihacími
zařízeními) – volně dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
01_Priloha_11_E_ECD-PP-216 (Koordinátor BOZP ve výstavbě a plány BOZP) – volně
dostupné na: https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
01_Priloha_11_F_Závažná porušení BOZP definovaná Objednatelem – volně dostupné na:
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
01_Priloha_11_G_PNE_33_0000-6 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro
výrobu, přenos a distribuci elektrické energie) - v elektronické podobě zip. uloženo jako
součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_12_Čestné prohlášení zhotovitele o splnění požadavků na nakládání s
odpady - doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy
01_Priloha_13_A_Vzor předávacího protokolu pro realizaci BO poruch a havárií - v
elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_13_B_Vzor předávacího protokolu pro realizaci plánovaných staveb - v
elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_14_ECD-PP-342 (Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu) v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_15_A_ECD-PP-357 (Realizace činností OPEX na distribuční síti VN, NN) - v
elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_15_B_Změna dokumentace z údržby - v elektronické podobě zip. uloženo jako
součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_15_C_Příkaz B - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací
dokumentace v EZAK
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01_Priloha_15_D_Zápis pro zajištění a odjištění pracoviště na síti NN - v elektronické
podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_16_Čestné prohlášení o seznámení se s VNP a BOZP – doloží účastník do
nabídky (1x) a následně vybraný dodavatel do rámcové dohody
01_Priloha_17_A_Oznámení budoucího vstupu na nemovitost - v elektronické podobě zip.
uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_17_B_Oznámení vstupu na nemovitost - v elektronické podobě zip. uloženo jako
součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_18_Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování - v
elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_19_ Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického
zařízení pro elektro a zemní plyn (včetně příloh) – PEGD21+ - v elektronické podobě zip.
uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_20_A_ECD-PP-356-MPBP (Místní pracovní a bezpečnostní předpis pro
realizaci přechodných odběrů el. energie zhotovitelů při provádění oprav, údržby a
výstavby zařízení DS) - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací
dokumentace v EZAK
01_Priloha_20_B_ECD-PP-327 (Postup při žádosti o odplombování a opětné
zaplombování) - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v
EZAK
01_Priloha_20_C_ECD-PP-280 (Místní pracovní a bezpečnostní předpis pro výměnu
pojistkových vložek u zařízení nízkého napětí) - v elektronické podobě zip. uloženo jako
součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_21_ECD-PP-272 (Vybrané práce pod napětím na zařízení NN) - v elektronické
podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_22_Vzor zápisu o předání staveniště stavby - v elektronické podobě zip. uloženo
jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_23_Pravidla pro vykazování provedených prací a materiálu_kat1_a_2 - v
elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK (popř. doloží
vybraný dodavatel před podpisem smlouvy)
01_Priloha_24_Podmínky vedení skladu externím provozovatelem - v elektronické podobě
zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_25_Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách
zajišťovaných dodavatelsky - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací
dokumentace v EZAK
01_Priloha_26_A_Požadavek na vypnutí zařízení VN_NN - v elektronické podobě zip.
uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_26_B_Hodnocení Zhotovitele na základě počtu uskutečněných odstávek - v
elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_28_ Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace liniových
staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN - v elektronické podobě zip. uloženo
jako součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_29_Ukázkový rozpočet KAT1_kvNN - v elektronické podobě zip. uloženo jako
součást zadávací dokumentace v EZAK
01_Priloha_30_Smlouva o ochraně osobních údajů - doloží vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy
01_Priloha_31_Technicko-organizační opatření bezpečnosti informací a ochrany
osobních údajů - doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy
01_Priloha_32_ECD-PP-340 (Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení
distribučních sítí – výchozí revize) - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací
dokumentace v EZAK
01_Priloha_33_ECD-PP-341 (Technická kontrola a interní hodnocení stavebně
montážních prací) - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v
EZAK
01_Priloha_34_ECD-PP-231 (Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i
OPEX) - v elektronické podobě zip. uloženo jako součást zadávací dokumentace v EZAK

Číselná řada Příloh nemusí navazovat, některá čísla zůstala neobsazena.
Stránka 25 z 26

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN
V OBDOBÍ 2022 – 2024

Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na adrese profilu zadavatele:
https://ezak.eon.cz pod názvem veřejné zakázky.
V Praze
podepsal
Mgr. Jan Digitálně
Mgr. Jan Bořuta
2021.04.01
Bořuta Datum:
______________________
09:15:16 +02'00'

Consult Care s.r.o.
Mgr. Jan Bořuta, advokát
pověřená osoba za administrátora
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