ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY
Zadávací řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
Název zakázky

Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť

Druh zakázky: zakázka na stavební práce1

Část zadávací dokumentace

Název části zadávací dokumentace

2 (z celkem 6)

Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Zadavatel veřejné zakázky

E.ON Česká republika, s. r. o.
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Veřejné zakázky s.r.o.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00

1

Zakázka bude zadána v nadlimitním režimu, neboť se dle zadavatele jedná o část celku, který tvoří projekční
práce a případě dodávka technologie, z opatrnosti tedy zadavatel zadává v nejpřísnějším režimu dle ZZVZ.

1

Zadavatel

1.1

Základní údaje

Název:

E.ON Česká republika, s. r. o.

Sídlo:

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČO:

25733591

DIČ:

CZ25733591

Profil zadavatele: https://ezak.eon.cz/profile_display_3.html
1.2

Poradce zadavatele pro zadání zakázky dle § 43 ZZVZ

Název:

Veřejné zakázky s.r.o.

Sídlo:

Praha 1, Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00

IČO:

26726050

DIČ:

CZ26726050

Tel.:

+420 222 261 468

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Švachová

E-mail:

svachova@zakazkyverejne.cz
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Předmět plnění zakázky

2.1

Účel zakázky

Záměrem zadavatele je realizovat projekt, který je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě
rychlodobíjecích stanic společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Projekt přispěje k rozvoji
elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu
čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 125 rychlodobíjecích stanic (dále také jen „DS“)
rozmístěných do 50 oblastí v celé ČR (dále jen „lokality“). Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění
infrastruktury rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě.
2.2

Předmět zakázky

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s 5 dodavateli (dále jen „Rámcová dohoda“), na
jejímž základě budou zadávány dílčí zakázky, jejichž předmětem bude provedení stavebních prací,
dodávek a služeb souvisejících s přípravou jednotlivých lokalit tak, aby byly připraveny na dodávku a
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montáž technologie dobíjecích stanic. Předmětem bude i příprava periférií dobíjecích stanic pro jejích
uvedení do provozu.
Dodávka dobíjecích stanic není předmětem zakázky a zajišťuje ji zadavatel, který dobíjecí stanice
předá dodavateli (nebo zajistí jejich předání dodavateli) k instalaci způsobem stanoveným v části 3
zadávací dokumentace – návrhu Rámcové dohody.
Podrobnější technická specifikace předmětu zakázky je obsažena v části 4 zadávací dokumentace –
Technická specifikace.
2.3

Rozdělení zakázky na části ve smyslu § 35 ZZVZ

Zakázka je rozdělena na 6 částí:
Část A – zahrnující 18 staveb,
Část B – zahrnující 19 staveb,
Část C – zahrnující 22 staveb,
Část D – zahrnující 18 staveb,
Část E – zahrnující 24 staveb,
Část F – zahrnující 24 staveb,
Místem plnění jsou lokality uvedené v mapě, která je součásti části 4 zadávací dokumentace.
Dodavatelé mohou podat svoji nabídku na každou z uvedených částí zakázky, příp. na všechny části
zakázky (požadavky na formální zpracování nabídek na jednotlivé části jsou popsány v čl. 7 níže).
Není-li dále uvedeno jinak, vztahují se podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci shodně na
všechny části zakázky.
V každé části zakázky bude uzavřena rámcová dohoda až s 5 účastníky. V případě, kdy bude možné
uzavřít rámcovou dohodu s méně, než 5 účastníky, neboť nebyl podán dostatečný počet nabídek,
nebo tyto nabídky nesplnily zadávací podmínky, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít rámcovou
dohodu s těmi účastníky, kteří zadávací podmínky splnili.
2.4

Pravidla pro zadávání jednotlivých zakázek na základě Rámcové dohody

Dílčí zakázky na základě Rámcové dohody budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi
účastníky rámcové dohody, kdy písemně vyzve účastníky Rámcové dohody k podání nabídek na
základě podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci (dále jen „Dílčí soutěž“).
Předmětem dílčích zakázek bude provedení činností dle článku 2.2 výše ve vztahu k jednotlivým
etapám realizace projektu (dále jen „Etapa“ či „Etapy“). Jedna Etapa bude zahrnovat maximálně 6
staveb, zadavatel však předpokládá, že jedna Etapa bude převážně zahrnovat 5 lokalit.
Postup zadávání zakázek s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody je podrobně upraven
v návrhu Rámcové dohody.
V rámci Dílčí soutěže budou účastníci limitováni jednotkovými cenami uvedenými v kalkulaci jejich
nabídkové ceny (viz blíže čl. 6.1 této části zadávací dokumentace a část 5 zadávací dokumentace).
Nabídková cena jednotlivých položek každého jednotlivého účastníka, který bude zařazen do
rámcové dohody, bude pro daného účastníka limitem, v Dílčí soutěži může nabídnout cenu položek
stejně vysokou nebo nižší.
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V případě, že výkaz výměr pro konkrétní Lokalitu bude obsahovat položky, které nejsou předmětem
modelových případů, pak jsou účastníci limitováni cenovou soustavou URS v aktuálně platném znění.
2.5

Předpokládaná hodnota2

Předpokládaná hodnota zakázky činí 37.555.000,- Kč bez DPH.

2.6

Část zakázky

Předpokládaná hodnota

A

5.407.920,- Kč

B

5.708.360,- Kč

C

6.609.680,- Kč

D

5.407.920,- Kč

E

7.210.560,- Kč

F

7.210.560,- Kč

Další informace k předmětu zakázky

Předmět zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu doprava – Výzva č. 68
registrační
číslo
projektu
„Výstavba
sítě
rychlodobíjecích
stanic
E.ON“
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452. Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé
jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zadavatel upozorňuje, že za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí
dotace a právních předpisů musí vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování
souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v
místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
2.7

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

45000000-7

Stavební práce

2

Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je dle § 16 odst. 2 ZZVZ zahrnuta hodnota všech plnění, která
mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku.
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51100000-3

Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení

3

Doba a místo plnění zakázky

3.1

Doba plnění zakázky

Doba plnění bude stanovena v rámci smluv na jednotlivé dílčí zakázky zadané postupem s obnovením
soutěže.
Dodavatelé budou zároveň ve vztahu ke každé Etapě povinni garantovat níže uvedené doby plnění
(bez ohledu na počet staveb zařazených do dané Etapy, samozřejmě při respektování maximálního
počtu 6 staveb na jednu Etapu).
Bodem „T“, od kterého se počítají termíny dle harmonogramu, se rozumí okamžik účinnosti smlouvy
na jednotlivou dílčí zakázku.
Milník

Garantovaná maximální
doba plnění

Převzetí staveniště a zahájení prací

T + 5 pracovních dnů

Připravenost na instalaci dobíjecí stanice, kterým se rozumí termín T + 6 týdnů
provedení všech činností dle 8.2.1 návrhu Rámcové dohody pro
všechny lokality zařazené do dané Etapy
Termín kompletního provedení Etapy (po předání všech lokalit Okamžik
provedení
zařazených do dané Etapy postupem dle čl. 8.2.3 návrhu Rámcové instalace DS + 4 týdnů
dohody)
Doba plnění bude v rámci smluv na jednotlivé dílčí zakázky zadané postupem s obnovením soutěže
stanovena následujícím způsobem:
(a) Bude určena přímo zadavatelem závazně ve výzvě k podání nabídky v rámci Dílčí soutěže, a to
v souladu s výše uvedenou garantovanou maximální dobou plnění, nebo
(b) Doba plnění bude předmětem hodnocení v rámci Dílčí soutěže.
3.2

Místo plnění zakázky

Místo plnění, tedy konkrétní lokalita či lokality, budou stanoveny v rámci smluv na jednotlivé dílčí
zakázky zadané postupem s obnovením soutěže. Zadavatel ve výzvě k podání nabídek v rámci Dílčí
soutěže adresované účastníkům rámcové dohody vymezí lokality pro danou Etapu, ve vztahu ke
kterým budou poskytovány činnosti dle čl. 2.2 výše. Nabídka v rámci Dílčí soutěže tak bude vždy
podávána ve vztahu ke konkrétní lokalitě na základě podkladů pro danou konkrétní lokalitu.
Místem plnění jsou lokality uvedené v mapě, která je součásti části 4 zadávací dokumentace.
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3.3

Prohlídka místa plnění

Zadavatel nebude organizovat prohlídku míst plnění ve smyslu § 97 ZZVZ.
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Kvalifikace dodavatelů

4.1

Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Kvalifikovaný pro plnění zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle čl. 4.2 níže,
b) prokáže profesní způsobilost podle čl. 4.3 níže,
c) prokáže technickou způsobilost podle čl. 4.4 níže
4.2

Základní způsobilost

Základní způsobilost splní dodavatel naplňující požadavky uvedené v ustanovení § 74 ZZVZ, tedy
dodavatel, který:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) který 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) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí uvedenou podmínku splňovat
-

tato právnická osoba,

-

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

-

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
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a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v odstavci
2 a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
prostých kopií
a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k bodu a)
výše;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu b) výše;
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu b) výše;
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu c) výše;
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu d) výše;
f)

4.3

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu e) výše.
Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů
dle § 77 ZZVZ:
-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;

-

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu:
o

4.4

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele podle § 79
odst. 2 ZZVZ předložení níže uvedených dokladů:
4.4.1

Seznam významných stavebních prací

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných stavebních prací
prokazatelně poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nevýznamnějších z těchto prací.
Doba 5 let před zahájením zadávacího řízení se považuje za splněnou, pokud byly stavební práce
uvedené v seznamu v této době dokončeny v souladu se smlouvou uzavřenou s objednatelem,
přičemž zadavatel stanoví, že tato doba se bude považovat za splněnou i v případě, kdy byly stavební
práce uvedené v seznamu dokončeny v souladu se smlouvou uzavřenou s objednatelem po zahájení
zadávacího řízení, avšak před koncem lhůty pro podání nabídek.
Seznam dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě tabulky)
uvede následující údaje:
a) název objednatele,
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b)
c)
d)
e)
f)

název zakázky,
základní popis plnění zakázky,
doba a místo provedení zakázky,
cena plnění,
jméno kontaktní osoby u objednatele významné služby a její kontaktní údaje (e-mail a
telefonní spojení).

Seznam významných stavebních prací bude předložen pro každou jednotlivou část zakázky zvlášť.
Významnou stavební prací se rozumí:
-

stavební příprava a elektromontážní práce dobíjecích stanic NEBO

-

stavební a elektromontážní práce pro licencované distributory elektrické energie.

K prokázání kvalifikace je dodavatel povinen prokázat výše uvedeným způsobem, že v rozhodném
období realizoval alespoň dvě významné stavební práce (dvě výše specifikované referenční zakázky)
ve dvou různých lokalitách, resp. ve dvou samostatných případech.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že si může dožádat další informace potvrzené objednateli zakázek,
a to v rámci vyjasnění kvalifikace.
4.4.2

Realizační tým

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu osob, které se budou podílet
na plnění zakázky (dále jen „členové realizačního týmu“), a to bez ohledu na to, zda jde
o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam dodavatel předloží ve
formě čestného prohlášení.
Součástí uvedeného seznamu budou informace o vzdělání a profesních zkušenostech členů
realizačního týmu, ze kterých musí vyplývat, že uvedené osoby splňující níže uvedené požadavky.
Zadavatel doporučuje následující členění informací o členech realizačního týmu:
-

-

jméno a příjmení,
dosavadní praxe v oboru předmětu zakázky,
informace o poměru k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský nebo jiný vztah),
podíl (pozice) na realizaci této zakázky,
účast na realizovaných projektech a zakázkách.

Zadavatel pro splnění kvalifikace požaduje (shodně pro všechny části zakázky), aby dodavatelé
prokázali, že disponují realizačním týmem sestávajícím alespoň z níže uvedených osob:
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•

•

Minimálně jedna osoba v pozici hlavního manažera:
-

autorizace v oboru Pozemní stavby,

-

minimální délka praxe v oboru pozemních staveb - 4 roky,

-

minimálně dvě zkušenosti spočívající ve stavební přípravě k instalaci dobíjecí stanice NEBO
minimálně dvě zkušenosti spočívající ve stavbě zařízení distribuční soustavy.

Minimálně jedna osoba v pozici specialisty na kabelové vedení:
-

autorizace v oboru Technologická zařízení staveb,

-

minimální délka praxe jako specialisty na kabelové vedení - 4 roky,

-

minimálně dvě zkušenosti, které zahrnovaly pokládku kabelového vedení a zajištění připojení
k distribuční soustavě elektrické energie.

Prostřednictvím jedné osoby lze naplnit požadavky na obsazení obou výše uvedených pozic.
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4.5

Společná ustanovení ke kvalifikaci

4.5.1

Doklady o kvalifikaci

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Základní a profesní způsobilost lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(dle § 226 a násl. ZZVZ) nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (dle § 233 a násl. ZZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených). Technickou
kvalifikaci lze prokázat také Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (dle § 233 a násl. ZZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených).
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Všechna čestná prohlášení musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou
zadavatelem splňuje.
4.5.2

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ 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 tento požadavek 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 tohoto odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyřadí nabídku účastníka zadávacího řízení, který podal 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.
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4.5.3

Společná nabídka

Několik účastníků může podat společnou nabídku, má-li být předmět zakázky plněn více dodavateli
společně. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a předkládá výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence každý dodavatel samostatně. Společní
dodavatelé v nabídce doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky.
Pokud bude podávána společná nabídka, musí v ní být jasně vymezeno rozdělení úkolů mezi
jednotlivé dodavatele, nicméně zadavatel výslovně stanoví, že v takovémto případě budou
dodavatelé podávající společnou nabídku vůči zadavateli za plnění zakázky odpovídat společně
a nerozdílně.
4.5.4

Změny v kvalifikaci

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. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace
změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny a
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
4.5.5

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

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.
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Obchodní podmínky

Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh Rámcové dohody. Předložený návrh musí odpovídat
závaznému vzoru, který tvoří část 3 zadávací dokumentace. Tento vzor nesmí být dodavatelem
měněn nebo upravován kromě případů, kde je změna, úprava či doplnění zadavatelem v textu
výslovně předpokládána. Před uzavřením Rámcové dohody bude text rovněž případně upraven
v návaznosti na počet účastníků, s nimiž bude Rámcová dohoda v každé části uzavírána.
Návrh rámcové dohody musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za
dodavatele nebo osobou řádně zmocněnou.
Součást Rámcové dohody budou tvořit (v případě všech částí) i následují přílohy:
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5.1

Technická specifikace

Přílohou č. 1 rámcové dohody se stane technická specifikace předmětu plnění obsažená v části 4
zadávací dokumentace. Tento dokument bude do rámcové dohody vložen až při jejím podpisu (tedy
není jej třeba duplicitně vkládat do návrhu rámcové dohody v nabídce).
5.2

Položkový rozpočet

Jako přílohu č. 2 vloží dodavatel do návrhu rámcové dohody v nabídce položkovou kalkulaci
s uvedením jednotkových cen zpracovanou podle čl. 6.1 této části zadávací dokumentace a části 5
zadávací dokumentace.
5.3

Seznam poddodavatelů

Dodavatel je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou tomuto dodavateli
známi, spolu s vymezením věcné a finanční části plnění těchto poddodavatelů. V rámci seznamu
budou uvedeni ti poddodavatelé, jejichž celkový podíl plnění bude minimálně 15 % z celkového
rozsahu plnění (vyjádřeno podílem na ceně) nebo ti, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel
kvalifikaci.
Seznam poddodavatelů připojí dodavatel v rámci nabídky jako přílohu č. 3 návrhu rámcové dohody.
V případě, že dodavateli nejsou známi tito poddodavatelé, pak tento seznam nahradí čestným
prohlášením o této skutečnosti (a tento seznam vloží jako přílohu č. 3 do návrhu rámcové dohody
v nabídce).
5.4

Realizační tým

Jako přílohu č. 4 připojí dodavatel k návrhu rámcové dohody v nabídce přehled členů realizačního
týmu, které se na jeho straně budou podílet na plnění zakázky. Tento přehled bude obsahovat
minimálně osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval svoji kvalifikaci dle bodu 4.4.2 této
části zadávací dokumentace.
5.5

VNP včetně zvláštní akceptace vybraných ustanovení obchodních podmínek

Touto přílohou se stane část 6 této zadávací dokumentace, (není třeba vkládat do nabídky, text odpovídající části 6 zadávací dokumentace bude vložen před podpisem Rámcové dohody).
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Požadavky a podmínky pro zpracování nabídkové ceny

6.1

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel uvádí v části 5 modelový případ pro nacenění stavebních prací. Dodavatel je povinen ocenit
pro každou část tento modelový případ.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění: celková nabídková cena
bez daně z přidané hodnoty (DPH), výše DPH v %, výše DPH v Kč a celková nabídková cena včetně
DPH.
Takto strukturované položkové ocenění dodavatelé vloží (ve vztahu ke každé části) v nabídce jako
přílohu do návrhu rámcové dohody.
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Nabídková cena
Cena bez DPH
v Kč
[DOPLNÍ DOCena za modelový případ DAVATEL
V NABÍDCE]

Výše DPH v %
[DOPLNÍ DODAVATEL
V NABÍDCE]

Výše DPH v Kč
[DOPLNÍ DODAVATEL
V NABÍDCE]

Cena vč. DPH v Kč
[DOPLNÍ DODAVATEL
V NABÍDCE]

Nabídková cena zpracovaná výše uvedeným způsobem slouží pouze pro účely zpracování jednotné
nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení. Skutečná cena hrazená dodavateli se bude odvíjet od
jednotkových cen za příslušné lokality nabídnutých vybranými dodavateli v rámcích dílčí soutěže.

6.2

Podmínky překročení či snížení nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze z důvodů uvedených v návrhu rámcové dohody.
6.3

Doložení výpočtu nabídkové ceny

Při zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen zásadně ocenit všechny položky. Pouze
v případech, kde z povahy daného plnění, popř. z jeho specifik vyplývá, že jeho cena nemůže být objektivně uvedena samostatně, neboť je z objektivních důvodů zahrnuta v jiné položce (např. protože
ji takto koncipuje výrobce či dodavatel daného produktu, který začlenil dodavatel do své nabídky), lze
pro danou položkovou cenu uvést hodnotu „nula“, nicméně v těchto případech musí dodavatel
v nabídce výslovně vysvětlit důvod, proč takto danou položku ocenil, spolu s informací, v ceně které
jiné položky je cena daného plnění zahrnuta.
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Požadavky na zpracování nabídky

7.1

Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídku je třeba podat písemně elektronicky v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se
zadávací dokumentací.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce,
resp. dokumenty v cizím jazyce musí být opatřeny překladem do českého jazyka, nejde-li o dokument
ve slovenském jazyce.
7.2

Požadavky na jednotné uspořádání nabídky

Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky:
•

•
•

krycí list obsahující identifikační údaje o dodavateli a údaj o celkové nabídkové ceně dle čl. 6.1
s uvedením, zda se jedná o nabídku pro část A, část B, část C, část D, část E nebo část F
zakázky; pro zpracování krycího listu zadavatel doporučuje použít vzor uvedený v příloze této
části zadávací dokumentace;
obsah nabídky;
smlouva o společnosti, resp. jiný obdobný dokument (v případě, že dodavatelem
předkládajícím nabídku je společnost vzniklá na základě § 2716, občanského zákoníku); pokud
bude podávána společná nabídka, musí v ní být jasně vymezeno rozdělení úkolů mezi
jednotlivé dodavatele (zpracovatele výstupů), nicméně Zadavatel výslovně stanoví, že v
13

•
•
•
•
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takovémto případě budou dodavatelé podávající společnou nabídku vůči Zadavateli za
plnění zakázky odpovídat společně a nerozdílně;
doklady o kvalifikaci;
podepsaný návrh Rámcové dohody včetně příloh požadovaných dle článku 5 výše,
vyplněný návrh Rámcové dohody v editovatelné podobě;
ostatní doklady vztahující se k nabídce.

Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona oprávněni po zadavateli požadovat
písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být vždy podepsána osobou oprávněnou
jednat za dodavatele.
Písemná elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat
prostřednictvím emailové adresy svachova@zakazkyverejne.cz k rukám poradce zadavatele –
společnosti Veřejné zakázky s.r.o., datovou zprávou společnosti Veřejné zakázky s.r.o. nebo
prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK.
V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel nebude brát do
úvahy dotazy sdělené telefonicky. Zadavatel v zákonné lhůtě uveřejní vysvětlení zadávací
dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
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Způsob a místo pro podávání nabídek

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Více informací v https://ezak.eon.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf.
Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek
Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek jsou uvedeny v Části 1 zadávací dokumentace na
www.vestnikverejnychzakazek.cz. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2020-017134
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.
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Kritéria pro výběr účastníků Rámcové dohody

Nabídky budou dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Rámcová
dohoda bude v každé části uzavřena s 5 dodavateli, jejichž nabídky budou vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle výše nabídkové ceny bez DPH.
Předmětem hodnocení bude nabídková cena zpracovaná podle článku 6.1 této části zadávací dokumentace, tedy cena za modelový případ.
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Výše nabídkové ceny se hodnotí v Kč bez DPH.
V rámci hodnocení budou nabídky seřazeny vzestupně podle výše celkové nabídkové ceny. Jako
ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena ta nabídka, která bude obsahovat nejnižší celkovou
nabídkovou cenu, tzn. nabídka první v pořadí.

10.1

Výběr dodavatelů pro uzavření rámcové dohody

Rámcová dohoda bude uzavřena s nejvýše 5 dodavateli, jejichž nabídky byly dle výše uvedených pravidel hodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější. Pokud nebude podán dostatečný počet nabídek
nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené zákonem či zadavatelem, může zadavatel uzavřít
rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili.
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Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
•

zadavatel nepřipouští varianty nabídky,

•

dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení,

•

jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání zakázky,

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně
informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, i zadavatel jsou povinni minimálně do konce roku 2026
poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a jsou povinni vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Zadavatel uchovává dokumentaci o zadávacím řízení včetně úplného znění originálů nabídek
dodavatelů po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.
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Další podmínky pro uzavření smlouvy

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona, zadavatel ve výzvě
podle § 122 odst. 3 zákona 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,
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,
15

2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele je důvodem
k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
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Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje
•

Část 1: Oznámení o zahájení zadávacího řízení

•

Část 2: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

•

Část 3: Návrh Rámcové dohody

•

Část 4: Technická specifikace

•

Část 5: Položkový rozpočet za modelový případ

•

Část 6: VNP včetně zvláštní akceptace vybraných ustanovení obchodních podmínek

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je dodavatel povinen řídit se při zpracování nabídky.
V případě rozporu mezi údaji v oznámení a zadávací dokumentací, má vždy přednost znění podmínek
v oznámení. Jednotlivé části zadávací dokumentace se navzájem doplňují.
Kompletní zadávací dokumentace kromě části 1 je umístěna na profilu zadavatele. Část 1 je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz

Digitálně podepsal
Linda
Linda Robovská
2020.05.20
Robovská Datum:
14:42:31 +02'00'
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Příloha č. 1 - Krycí list
KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro zakázku

Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť
Doplní dodavatel

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DODAVATEL
(obchodní firma nebo název)

Doplní dodavatel

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Doplní dodavatel

Právní forma
Identifikační číslo

Doplní dodavatel
Doplní dodavatel

Daňové identifikační číslo

Doplní dodavatel

Kontaktní osoba

Doplní dodavatel

Tel

Email

Doplní dodavatel

Doplní dodavatel
Nabídková cena

Nabídková cena
Cena bez DPH
v Kč
[DOPLNÍ DOCena za modelový případ DAVATEL
V NABÍDCE]

Výše DPH v %
[DOPLNÍ DODAVATEL
V NABÍDCE]

Výše DPH v Kč
[DOPLNÍ DODAVATEL
V NABÍDCE]

Cena vč. DPH v Kč
[DOPLNÍ DODAVATEL
V NABÍDCE]

V……………………. dne ……………………..
……………………………….
Razítko a podpis zástupce dodavatele
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení - Seznam významných stavebních zakázek
Název dodavatele (vč. právní formy)

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Stavební příprava a elektromontážní práce dobíjecích stanice NEBO Stavební a elektromontážní
práce pro licencované distributory elektrické energie3
Název objednatele
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Název zakázky
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Základní popis plnění zakázky
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Doba a místo provedení zakázky
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Cena plnění v kč bez DPH
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jméno kontaktní osoby u objednatele [DOPLNÍ DODAVATEL]
významné služby a její kontaktní údaje (email a telefonní spojení).
Je přiloženo osvědčení
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Stavební příprava a elektromontážní práce dobíjecích stanice NEBO Stavební a elektromontážní
práce pro licencované distributory elektrické energie4
Název objednatele
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Název zakázky
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Základní popis plnění zakázky
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Doba a místo provedení zakázky
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Cena plnění v kč bez DPH
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jméno kontaktní osoby u objednatele [DOPLNÍ DODAVATEL]
významné služby a její kontaktní údaje (email a telefonní spojení).
Je přiloženo osvědčení
[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

……………………………………
[DOPLNÍ DODAVATEL]

3

Dodavatel upraví podle počtu významných stavebních prací, které bude dokládat. Dodavatel si vybere možnost, podle
toho, čeho se reference opravdu týkala
4 Dodavatel upraví podle počtu významných stavebních prací, které bude dokládat. Dodavatel si vybere možnost, podle
toho, čeho se reference opravdu týkala
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Příloha č. 3
Čestné prohlášení - Seznam členů realizačního týmu
Název dodavatele (vč. právní formy)

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Člen týmu – hlavní manažer projektu5
Titul, jméno a příjmení
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo [DOPLNÍ DODAVATEL]
jiný vztah)
Délka praxe v oboru pozemních staveb
[DOPLNÍ DODAVATEL]
zkušenost spočívající ve stavební přípravě k instalaci dobíjecí stanice NEBO zkušenost
spočívající ve stavbě zařízení distribuční soustavy 6
Název a popis zkušenosti
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Název a adresa objednatele, jméno [DOPLNÍ DODAVATEL]
kontaktní osoby včetně telefonního a emailového spojení
Místo a čas plnění
[DOPLNÍ DODAVATEL]
zkušenost spočívající ve stavební přípravě k instalaci dobíjecí stanice NEBO zkušenost
spočívající ve stavbě zařízení distribuční soustavy 7
Název a popis zkušenosti
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Název a adresa objednatele, jméno [DOPLNÍ DODAVATEL]
kontaktní osoby včetně telefonního a emailového spojení
Místo a čas plnění
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Člen týmu - specialisty na kabelové vedení 8
Titul, jméno a příjmení
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo [DOPLNÍ DODAVATEL]
jiný vztah)
Délka praxe jako specialisty na kabelové [DOPLNÍ DODAVATEL]
vedení
Zkušenosti, které zahrnovaly pokládku kabelového vedení a zajištění připojení k distribuční
soustavě elektrické energie 9
Název a popis zkušenosti

[DOPLNÍ DODAVATEL]

5

Dodavatel upraví podle počtu osob, které bude pro danou pozici dokládat
Dodavatel upraví podle počtu zkušeností, které bude k dané osobě dokládat. Dodavatel si vybere možnost, podle toho,
čeho se zkušenost opravdu týkala
7 Dodavatel upraví podle počtu zkušeností, které bude k dané osobě dokládat. Dodavatel si vybere možnost, podle toho,
čeho se zkušenost opravdu týkala
8 Dodavatel upraví podle počtu osob, které bude pro danou pozici dokládat
9 Dodavatel upraví podle počtu zkušeností, které bude k dané osobě dokládat.
6

19

Název a adresa objednatele, jméno [DOPLNÍ DODAVATEL]
kontaktní osoby včetně telefonního a emailového spojení
Místo a čas plnění
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Čas plnění
[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zkušenosti, které zahrnovaly pokládku kabelového vedení a zajištění připojení k distribuční
soustavě elektrické energie 10
Název a popis zkušenosti
Název a adresa objednatele, jméno
kontaktní osoby včetně telefonního a emailového spojení
Místo a čas plnění
Čas plnění

[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

……………………………………
[DOPLNÍ DODAVATEL]

10

Dodavatel upraví podle počtu zkušeností, které bude k dané osobě dokládat.
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