Výzva k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení
„Částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí – II. Etapa“
Zadavatel Vás na základě ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
VYZÝVÁ
k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zhotovení stavby
v rámci akce „UHK – objekt K – částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí –
II. etapa.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku
2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je přístupná neomezeným a přímým dálkovým přístupem v elektronické
podobě na https://zakazky.uhk.cz/vz00000980
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
podle § 211 Zákona se provádějí v elektronickém nástroji.
Prohlídka místa plnění se uskuteční 08. 10. 2020 od 10:00 hod, viz bod 4 zadávací
dokumentace.
3. Lhůta pro podávání nabídek:
Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 23. 10. 2020 v 09:00 hodin.
4. Způsob podávání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být
podávány:
Nabídky se podávají písemně a to v českém či slovenském jazyce, v elektronické podobě
prostřednictvím
zadavatelem
stanoveného
elektronického nástroje
dostupného na

https://zakazky.uhk.cz/vz00000980 .
5. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů:
Požadavky na kvalifikaci pro plnění této VZ splní dodavatel, který v nabídce doloží splnění:


základní způsobilosti



profesní způsobilosti



technické kvalifikace

Zákonné požadavky na způsobilosti a jejich prokázání jsou v souladu s §§ 74 – 77, 79 Zákona
a v podrobnostech rozvedeny v článku 4 zadávací dokumentace.
5.1. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice.
Způsobilým je dodavatel (ve smyslu § 74 odst. 1 Zákona), který:
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle výše uvedeného odstavce a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle výše uvedeného
odstavce a) 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
 zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle výše uvedeného odstavce a) splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 české právnické osoby, musí podmínku podle výše uvedeného odstavce a) splňovat
osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
5.2 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České
republice předložením:
- podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý
předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“
- podle § 77 odst. 2 písm. c) Zákona – doklad o odborné způsobilosti podle zák. č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění novel – autorizace ve
výstavbě pro obor pozemní stavby.
5.3 Technická kvalifikace; zadavatel požaduje pro prokázání kritérií technické kvalifikace:
A.
seznam stavebních prací
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) Zákona zadavatel požaduje pro prokázání
kritérií technické kvalifikace zadavatel seznamem stavebních prací s minimální požadovanou
úrovní:
-1 stavební práce (referenční zakázka I) obdobného charakteru ve výši minimálně 2.000.000,Kč bez DPH realizované Dodavatelem za posledních 5 let před dnem podání nabídky včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací;
přičemž referenční zakázkou obdobného charakteru se rozumí novostavba/rekonstrukce staveb
občanské vybavenosti.
5.4 Dodavatel prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace ve vztahu k České republice
předložením dokladů v kopiích či čestného prohlášení nebo jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 Zákona.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost dle § 77odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
6. Pravidla hodnocení nabídek podle § 115:
Zadavatel stanovuje pravidla pro hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti v
souladu s § 53 tak, že jako dílčí kritéria pro hodnocení jsou stanovena:
A. Celková nabídková cena
Tj. jde o celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH uvedenou v návrhu obchodních podmínek
v čl. IV.; Zadavatel stanovuje pro toto dílčí hodnotící kritérium váhu 85 bodů.

B. Hodnocení pozice stavbyvedoucího
Vzhledem k tomu, že tato osoba uvedená v čl. VIII návrhu obchodních podmínek bude mít
výrazný vliv na plnění veřejné zakázky, Zadavatel bude hodnotit jeho zkušenosti. Zadavatel
prostřednictvím komise pro hodnocení přidělí uchazeči 3 body za každou předloženou
referenční zakázku, která je uchazečem v nabídce předložena a splňuje v ZD uvedené
požadavky.
Takto budou hodnoceno max. 5 referenčních zakázek - zkušeností, tj. uchazeč může dosáhnout
max. 15 bodů (3 body x 5 zakázek).
Detailněji viz bod 9 zadávací dokumentace.
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