Výzva k podání nabídky
Do veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v otevřené výzvě mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
Název zakázky:

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA,
TECHNICKÉHO
DOZORU
INVESTORA
A
KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ V CHÝNI

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel:

Kontaktní údaje
zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele ve věcech
technických:
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky:

Svazek obcí Chýně – Hostivice
se sídlem Hlavní 200, 253 03 Chýně
IČO: 09873546
Svazek obcí Chýně – Hostivice
zástupce: Mgr. Anna Chvojková, starostka obce
Sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice
IČ: 00241296
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Anna Chvojková
Tel.: 311 670 595
E-mail: starosta@chyne.cz
Mgr. Ivana Šilhanová
Tel: +420 775 61 58 57
E-mail: info@istenders.cz

Datum zahájení
zadávacího řízení:

1.11.2021

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti
projektového manažera, technického dozoru investora a
koordinátora BOZP při stavbě nové základní školy v obci
Chýně.
Bližší informace k objektu plánované ZŠ jsou uvedeny
v příloze č. 1 této Výzvy – Rozsah a popis stavby školy a
v Příloze č. 2 – Příkazní smlouva.

CPV:

Lhůta pro podávání
nabídek:

Stavební dozor
71315400-3
Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví 71317200-5
Manažerské poradenství
79420000-4
Lhůta pro podání nabídek začne běžet od 1. 11. 2021
Lhůta pro podání nabídek skončí dne 19. 11. 2021 v 10:00
hodin.
Otevírání nabídek proběhne dne:
19.11.2021 od 10:00 hodin, na adrese sídla zadavatele, OÚ
Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice.

Otevírání nabídek:
Otevírání nabídek je neveřejné, neboť nabídky budou
podávány elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje.
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Místo pro podávání
nabídek:

Nabídky budou podávány v elektronické podobě
prostřednictvím
elektronického
nástroje
https://smart.ezak.cz/,
profil
zadavatele
https://smart.ezak.cz/vz00000072
Veškeré technické náležitosti týkající se podání nabídky jsou
volně dostupné na stránkách poskytovatele elektronického
nástroje https://smart.ezak.cz/.
Zadavatel upozorňuje případné účastníky, že podání nabídky
ve lhůtě pro podání nabídek je jeho odpovědností. Zadavatel v
této souvislosti upozorňuje, že elektronický nástroj může
postihnout výpadek funkčnosti, za který zadavatel
neodpovídá. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří
hodlají podat nabídku, aby ji podali v dostatečném časovém
předstihu (např. několik hodin).
Zadavatel dále upozorňuje, že pro podání nabídky je nezbytná
registrace dodavatele. Registrace není okamžitá a může trvat
několik pracovních dnů, proto by případní účastníci měli tuto
registraci provést s předstihem a nikoli na poslední chvíli.

Předpokládaná doba
plnění veřejné zakázky:

Management: 12/2021 – 06/2025
Realizace stavebních prací je plánovaná: 03/2023 – 06/2024
Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 2 – Příkazní smlouva

Předpokládaná hodnota
plnění bez DPH:

1.900.000,- Kč bez DPH

Místo plnění:

obec Chýně (655465), v okrese Praha-západ
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost
nabídky.

Hodnotící kritéria:

Zadavatel veřejné zakázky stanovil jako jediné hodnotící
kritérium výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Komise bude posuzovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky pro toho
účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Účastník stanoví nabídkovou cenu:
•

Požadavky na zpracování
nabídkové ceny:

Celou částkou za realizaci veřejné zakázky.

•
Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění
veřejné zakázky podle zadávacích podmínek. Nabídková cena
bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky. Veškeré
cenové údaje budou uváděny v Kč bez DPH.
Další požadavky:
•
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
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•
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková
cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a
nabídková cena včetně DPH.
•
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na
krycím listu nabídky (viz příloha č. 3 této výzvy).
•
Nabídková cena bude zpracována v souladu se
zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena
jako cena nejvýše přípustná.
Zadavatel požaduje splnění níže uvedené způsobilosti a
kvalifikace:
Základní způsobilost:
Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení podepsané
osobou oprávněnou jednat za účastníka, o splnění základní
způsobilosti analogicky dle § 74 ZZVZ. Vzor tohoto čestného
prohlášení je uveden jako Příloha č. 5 této výzvy.
Profesní způsobilost:
• Analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k
České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
• Analogicky dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona:
prokazuje
splnění
profesní
způsobilosti
Požadavky na prokázání Dodavatel
způsobilosti a kvalifikace předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost
dodavatele:
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších právních předpisů, přičemž účastník je
povinen prokázat způsobilost pro výkon následujících profesí
a činností:
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
Doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž
prostřednictvím je odborná způsobilost zajištěna účastník
doplní o čestné prohlášení, že nositel odborné způsobilosti
(autorizace) je k účastníkovi v pracovním vztahu poměru,
v případě, že se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které
účastník prokazuje část kvalifikace, doloží jako součást
nabídky doklady dle § 83 ZZVZ.
• Analogicky dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona:
Dodavatel
prokazuje
splnění
profesní
způsobilosti
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předložením dokladu osvědčující odbornou způsobilost
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, tj.

-

osvědčení Koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů.
Doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž
prostřednictvím je odborná způsobilost zajištěna účastník
doplní o čestné prohlášení, že nositel odborné způsobilosti
(osvědčení) je k účastníkovi v pracovním vztahu poměru,
v případě, že se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které
účastník prokazuje část kvalifikace, doloží jako součást
nabídky doklady dle § 83 ZZVZ.
Technická kvalifikace:
• Analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
Účastník předloží seznam významných služeb poskytnutých
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace, pokud v
posledních 5 letech realizoval alespoň 2 významné služby
obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky
spočívající v zajištění činnosti
a) projektového manažera,
b) technického dozoru investora a
c) koordinátora BOZP
při stavbě objektu občanské vybavenosti, kdy skutečná
hodnota této stavby dosahovala min. investičních nákladů 100
mil. Kč bez DPH.
Účastník jako součást nabídky předloží formou čestného
prohlášení seznam významných služeb poskytnutých za
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení, z něhož
bude patrné, že splňuje požadovanou technickou kvalifikaci.
Požadovaný seznam bude obsahovat:
•

Přesný název, přesné označení služby

•

Podrobný popis předmětu plnění a charakter služby

•

Objednatele služby včetně adresy a kontaktu na
objednatele

•

Uvedení investičních nákladů stavby

•

Termín realizace služby

Účastník je oprávněn splnit požadované kritérium technické
kvalifikace více službami, tj. u jedné služby mohl realizovat
např. pouze činnost projektového manažera, u další pouze
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činnost technického dozoru, u jiné koordinátora BOZP. Ke
každé činnosti a), b) a c) požaduje zadavatel min. 2 realizované
služby.
• Analogicky dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
Seznam techniků, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality, bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v
jiném vztahu k dodavateli, včetně osvědčení o odborné
kvalifikaci vztahující se k požadovaným pracím, a to jak ve
vztahu k fyzickým osobám, které mohou požadované služby
poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Účastník splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud předloží
jmenný seznam a osvědčí níže uvedenou odbornou kvalifikaci
osob odpovědných za provádění příslušných stavebních prací:
1) Osoba na pozici - Projektový manažer
- min. 3 letá praxe na pozici projektového manažera,
- podílel se jako projektový manažer na realizaci alespoň
2 staveb objektů občanské vybavenosti ve výši investičních
nákladů min. 100 mil. Kč bez DPH
2) Osoba na pozici – Technický dozor stavebníka
- autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, tj.
osoba oprávněná k tomuto výkonu podle zvláštního
právního předpisu - zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- min. 3 letá práce na pozici technického dozoru
stavebníka
- jako technický dozor stavebníka se podílel na realizaci
alespoň 2 staveb objektů občanské vybavenosti ve výši
investičních nákladů min. 100 mil. Kč bez DPH
3) Osoba na pozici – Koordinátor BOZP
- doloží osvědčení Koordinátora BOZP dle zákona č.
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,
- min. 3 letá práce na pozici koordinátor BOZP
- jako koordinátor BOZP se podílel na realizaci alespoň 2
staveb objektů občanské vybavenosti ve výši investičních
nákladů min. 100 mil. Kč bez DPH
Členové týmu uvedení v nabídce účastníka se musí aktivně
podílet na plnění předmětu této veřejné zakázky. V případě
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potřeby změny člena týmu oproti osobě uvedené v nabídce
účastníka je tato změna možná pouze se souhlasem zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo neudělení souhlasu při nesplnění
kvalifikačních požadavků.
Účastník jako součást nabídky předloží jmenný seznam těchto
osob a podepsané strukturované profesní životopisy členů
týmu, z jejichž obsahu bude zřejmé splnění výše uvedených
požadavků zadavatele na odbornou kvalifikaci členů týmu,
autorizaci a osvědčené osob.
Zadavatel požaduje, aby výše uvedené požadavky byly plněny
alespoň 2 osobami, tj. není možné, aby požadavky na všechny
3 pozice byly realizovány pouze jednou osobou.
V případě, že účastník nesplní výše uvedené požadavky na
splnění způsobilosti či kvalifikačních předpokladů, bude
účastník vyloučen ze zadávacího řízení.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
účastníka:

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
prostřednictvím elektronického nástroje.
Jako součást nabídky účastník doloží návrh Smlouvy o dílo
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka
Příloha č. 2 Návrh smlouvy.

Požadovaný jazyk
nabídky:

Český
Varianty nabídek se nepřipouští.
Zadavatel požaduje, aby analogicky dle § 105 odst. 1 písm. b)
ZZVZ účastníci ve své nabídce předložili, pokud jsou jim
známi, seznam poddodavatelů včetně určení částí zakázky,
kterou bude každý jednotlivý poddodavatel plnit (vzor
seznamu poddodavatelů je přílohou č. 4 této výzvy).

Další požadavky
zadavatele:

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se
zásadami společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4
ZZVZ. Z tohoto důvodu od dodavatele, se kterým bude
uzavřena smlouva, bude vyžadovat po celou dobu plnění
veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů ČR
s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování
a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž
uvedené bude dodavatel povinen zajistit u svých
poddodavatelů.
Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit
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srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních
podmínek s podmínkami smlouvy na veřejnou zakázku a
řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tím
účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o
zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky dle
vzoru, který tvoří přílohu č. 6 této výzvy k podání nabídek.
Uvedené čestné prohlášení bude samostatně přiloženou
přílohu smlouvy na veřejnou zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě,
že nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky na
realizaci veřejné zakázky.
Způsob oznámení
rozhodnutí o vyloučení
účastníka a způsob
uveřejnění oznámení o
výběru nejvhodnější
nabídky

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 53
odst. 5 ZZVZ bude uveřejněno pouze na profilu zadavatele.
https://smart.ezak.cz/vz00000072

Vysvětlení zadávací
dokumentace:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně
vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích
podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek,
případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních
dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v
předchozí větě.

Zadávací řízení se řídí:

Jedná se o zadávací řízení mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
které se však řídí § 6 tohoto zákona.

Části zadávacích
podmínek zpracované
osobou odlišnou od
zadavatele:

Přílohy této výzvy

Dokument „Výzva pro podání nabídek“ mimo částí „Popis
předmětu zakázky“, „Předpokládaná doba plnění veřejné
zakázky:“ a „Předpokládaná hodnota plnění bez DPH:“, a
jejích Příloh č. 1, 2 byl zpracován Mgr. Ivanou Šilhanovou, IČ:
76490629, sídlem Vyšovatka 11, 383 01 Prachatice.
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou s přílohami:
• Příloha č. 1 – Rozsah a popis stavby školy
• Příloha č. 2 – Návrh Příkazní smlouvy
• Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor)
• Příloha č. 4 – Poddodavatelé (vzor)
• Příloha č. 5 – Prohlášení o prokázání základní
způsobilosti (vzor)
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•

Poskytnutí zadávací
dokumentace:

Příloha č. 6 - ČP o zajištění společensky odpovědného
plnění

Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a jejími
přílohami.
Výzva včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://smart.ezak.cz/vz00000072

Digitálně podepsal

V Chýni dne …………………..

Anna
Anna Chvojková
2021.11.01
Chvojková Datum:
11:45:52 +01'00'

…………………… …………………
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
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