Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
veřejná zakázka

„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikace zadavatele
1.1

Identifikace zadavatele
Zadavatel: Město Trutnov
sídlem:

Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

1.2

Identifikace osoby zastupující zadavatele

V souladu s ustanovením § 43 zákona pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci
tohoto zadávacího řízení následující pověřenou osobu:
Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
se sídlem:

Na Hrádku, 530 02 Pardubice

Ev. č. ČAK: 15986
IČ:

03536378

Zástupce zadavatele zajišťuje (zprostředkovává) na straně zadavatele též komunikaci ve smyslu čl. 3
Zadávací dokumentace a je dále zároveň kontaktní osobou dle čl. 17 Zadávací dokumentace.

1.3

Označení osoby odlišné od zadavatele vypracovávající část zadávací dokumentace

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části Zadávací dokumentace vypracovala ve smyslu ustanovení § 36
odst. 4 zákona osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně:
Označení části Zadávací
dokumentace vypracované
osobou odlišnou od
zadavatele

Identifikace osoby odlišné od zadavatele vypracovávající
příslušnou část Zadávací dokumentace

Příloha č. 1a k Zadávací
dokumentaci, tj. příslušná
Projektová dokumentace
pro ČÁST I. veřejné
zakázky

Projektová dokumentace a Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz
výměr) pro ČÁST I. veřejné zakázky:

a

Projektant: Ing. Radek Pálenkáš, IČ: 07154186, sídlem: Nýdecká
444/22, Praha 18 – Letňany, PSČ 199 00
− Hlavní (zodpovědný) projektant: Ing. Robert Koska, adresa:
Sezemínská 2028/1 Praha 5, PSČ 155 00, číslo autorizace ČKAIT:
0009369 (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby)

Příloha č. 2a k Zadávací
dokumentaci, tj. příslušný Dále dílčí části Projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací a
Soupis stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) též vypracovávali:
výkonů (výkaz výměr) − Jan Drahoš – Zodpovědný projektant části D.1.3 (Požárně
bezpečnostní řešení), číslo autorizace ČKAIT: 0009528
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pro ČÁST
zakázky

I.

veřejné

(autorizovaný technik v oboru pozemní stavby a požární
bezpečnost staveb) a Ing. Marek Šindler – zpracovatel části D.1.3
(Požárně bezpečnostní řešení)
− Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. – energetický specialista, číslo autorizace
ČKAIT: 0010023 (autorizovaný technik v oboru technika prostředí
staveb, technická zařízení)
− Ing. Pavel Michálek – zpracovatel rozpočtu (výkazu výměr)

Příloha č. 1a k Zadávací
dokumentaci, tj. příslušná
Projektová dokumentace
pro ČÁST II. veřejné
zakázky

Projektová dokumentace a Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz
výměr) pro ČÁST II. veřejné zakázky:

a

EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným, IČ: 42196906,
sídlem: Jaroměř, Boženy Němcové 478, PSČ 551 01
T E K T U M , spol. s r.o., IČ: 47454024, sídlem Horská 72, Střední
Předměstí, 541 01 Trutnov

Příloha č. 2a k Zadávací Dále dílčí části Projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací a
dokumentaci, tj. příslušný výkonů (výkazu výměr) též vypracovávali:
Soupis dodávek a výkonů
− Petr Bareš – zpracovatel a zodpovědný projektant části MaR
(výkaz výměr) pro ČÁST
− Ing. Michal Karlík – zpracovatel a zodpovědný projektant části ÚT
II. veřejné zakázky
− Ing. Vít Zinga – kontrola části MaR i ÚT
Zadavatel ke shora uvedenému uvádí, že zadávací podmínky (tj. části Zadávací dokumentace), které
obsahují informace zpracované osobami odlišnými od zadavatele dle shora specifikovaného, jsou stanoveny
tak, že žádnému z potenciálních dodavatelů bezdůvodně (přímo nebo nepřímo) nezaručují konkurenční
výhodu ani nevytvářejí bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Veškeré Zadávací podmínky, včetně těch částí Zadávací dokumentace, které obsahují informace
zpracované osobami odlišnými od zadavatele dle shora specifikovaného, jsou v Zadávací dokumentaci a jejích
přílohách uvedeny a popsány v plném rozsahu, jsou uvedeny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele
v tomto zadávacím řízení a jsou tak rovně a transparentně dostupné pro všechny potenciální dodavatele.
Zadavatel dále uvádí, že žádnou další část Zadávací dokumentace, vyjma shora uvedeného,
nevypracovala osoba odlišná od zadavatele ve smyslu § 36 odst. 4 zákona. Zbývající části Zadávací
dokumentace byly vypracovány zadavatelem a na základě jeho podkladů a pokynů, a to v součinnosti
s advokátem, tj. Mgr. Zdeňkem Tomášem, IČ: 03536378, sídlem: Na Hrádku 1940, 530 02 Pardubice.

2. Zahájení zadávacího řízení a údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
2.1

Zahájení zadávacího řízení

Tato veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení § 26 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „zákon“). Předmětem veřejné zakázky
jsou v rámci ČÁSTI I. (specifikované níže) stavební práce dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona a v rámci ČÁSTI
II. (specifikované níže) dodávky a služby dle ustanovení § 14 odst. 1 a 2 zákona. Tato veřejná zakázka je
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 53 a násl. zákona. Práva,
povinnosti či podmínky v Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
Účelem tohoto zadávacího řízení pro daný a níže specifikovaný předmět veřejné zakázky, a to v rámci
ČÁSTI I. i ČÁSTI II., je výběr nejvhodnějšího dodavatele (účastníka), se kterým bude uzavřena příslušná
smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky, resp. každé z částí této veřejné zakázky.
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů (účastníků)
v souladu s ustanoveními souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek dle zákona.
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Tato veřejná zakázka s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v
Trutnově“ je spolufinancována z finančních prostředků Operačního programu Životního prostředí (OPŽP)
„Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009404“.

2.2

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Toto zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 53 odst. 1 zákona dnem uveřejnění výzvy k podání
nabídek na profilu zadavatele a dále odesláním výzvy k podání nabídek, tj. Zadávací dokumentace, vybraným
dodavatelům. Na tomto profilu zadavatele je také přístupná Zadávací dokumentace včetně všech Příloh č.
1 až 8 k tomuto zadávacímu řízení.

3. Popis předmětu veřejné zakázky
3.1

Rozdělení veřejné zakázky na části

Z rozhodnutí zadavatele je tato veřejná zakázka zadávána na části, kdy je rozdělena do DVOU
následujících částí:
ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní
ČÁST II.: Regulace a měření vytápění
Tato Zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky pro každou ze shora uvedených částí, kdy
zadavatel níže v Zadávací dokumentaci přehledně specifikuje, které konkrétní zadávací podmínky (jsou-li tak
vymezeny) se týkají té které konkrétní části této veřejné zakázky. Není-li konkrétně vymezeno v Zadávací
dokumentaci jinak, platí zadávací podmínky Zadávací dokumentace pro obě části této veřejné zakázky totožně.
Zadavatel tímto uvádí, že každý dodavatel (účastník) může podat svou nabídku do jedné z částí či
obou částí této veřejné zakázky. Zadavatel tak neomezuje dodavatele (účastníky) v tom, do kolika částí (zda
pouze do jedné z nich či do obou) podají svou nabídku.
Zadavatel tímto stanovuje, že na každou část této veřejné zakázky (a každou část předmětu plnění)
je dodavatel (účastník) povinen podat řádnou samostatnou nabídku obsahující požadavky Zadávací
dokumentace a zákona.
Tedy i v případě, kdy dodavatel (účastník) hodlá podat nabídku na jednu či dvě části této veřejné
zakázky, je povinen vyhotovit jednu či dvě samostatné nabídky, obsahující samostatně veškeré požadavky
zadavatele dle Zadávací dokumentace a zákona, a tuto jednu či dvě samostatné nabídky je povinen doručit
zadavateli v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace.
Zadavatel uvádí, že bude následně při posuzování a hodnocení nabídek, výběru nejvhodnější
dodavatele postupovat v každé části této veřejné zakázky odděleně.

3.2

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem (účastníkem), a to v každé
části této veřejné zakázky, který splní podmínky účasti v tomto zadávacím řízení a dále se v rámci provedeného
hodnocení umístí na prvním nejlépe hodnoceném místě a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Závazné vzory návrhu příslušných smluv tvoří Přílohu č. 8a a Přílohu č. 8b Zadávací dokumentace.

ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní
Předmětem této veřejné zakázky v rámci ČÁSTI I. je realizace projektu – stavby (stavebních prací a
souvisejících dodávek a služeb) v následujícím vymezení:
− Stavební řešení předmětu veřejné zakázky spočívající ve stavebních úpravách za účelem snížení
energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Trutnově
V objektu budovy Městského úřadu Trutnov budou prováděna dílčí úsporná opatření na snížení
energetické náročnosti budovy, kdy zejména dojde k výměně výplní otvorů. Ve stavební části budou
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měněna okna za tepelně izolační. Dojde ke snížení energetické náročnosti budovy o 35%. Stavebními
úpravami se navíc zlepši užitné vlastnosti jednotlivých místností a prodlouží se životnost takto
regenerovaného objektu. Technické řešeni regenerace vychází z použití současných obvyklých
konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy. Výplně
budou provedeny z plastohliníkových oken, hliníkových vstupních dveří, prosklené stěny s
automatickými dveřmi a sekčními vraty.

ČÁST II.: Regulace a měření vytápění
Předmětem této veřejné zakázky v rámci ČÁSTI II. je realizace projektu – dodávek a služeb
v následujícím vymezení:
− Dodávky a služby spočívající v regulaci ústředního vytápění v budově Městského úřadu v Trutnově
Regulace ústředního topení
Dojde k vytvoření systému regulace předávací stanice, snímání poruchových stavů a ekvitermní
regulace topných větví. Součástí realizace bude silnoproudé připojení rozvaděče MaR (DT1),
oběhových čerpadel, servo ventilů a dalších zařízení technologie vytápění. Součástí je také realizace
vzdáleného dohledu technologie MaR na PC správce objektu pomocí webserveru, který je integrován v
kompaktní procesní stanici.
Ústřední vytápění
Ve výměníkové stanici budou osazeny nové regulační prvky a nový systém regulace vytápění a na otopných
tělesech budou osazeny termostatické hlavice. Budou osazeny nové regulační prvky, Na přívodním potrubí
horkovodu do výměníkové stanice bude osazen nový havarijní regulační ventil a na jednotlivé větve
ústředního vytápění budou osazeny nové trojcestné ventily. Všechny tyto armatury jsou navrženy tak, aby
pracovaly v optimálním režimu dle přepočtených výkonů v souvislosti se zateplením objektu.

3.3

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jednotlivých částí této veřejné zakázky, a následného plnění
předmětu této veřejné zakázky je provedení příslušného díla formou stavebních prací, poskytnutí příslušných
dodávek a služeb, kdy rozsah zadávaného plnění je stanoven:

ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní
Předmět této ČÁSTI I. veřejné zakázky a následného plnění předmětu této části veřejné zakázky je závazně
stanoven Projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby, kterou za tímto účelem zpracoval:
Projektant: Ing. Radek Pálenkáš, IČ: 07154186, sídlem: Nýdecká 444/22, Praha 18 – Letňany, PSČ 199
00 a Hlavní (zodpovědný) projektant: Ing. Robert Koska, adresa: Sezemínská 2028/1 Praha 5, PSČ 155 00,
číslo autorizace ČKAIT: 0009369 (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby).
Dále je předmět této ČÁSTI I. veřejné zakázky a následného plnění předmětu této části veřejné zakázky
závazně stanoven vypracovaným Soupisem stavebních prací a výkonů (výkaz výměr).
Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky je uvedeno v Zadávací dokumentaci, a to
v Příloze č. 1a – Projektová dokumentace – ČÁST I. a v Příloze č. 2a – Soupis stavebních prací a výkonů
(výkaz výměr) – ČÁST I.

ČÁST II.: Regulace a měření vytápění
Předmět této ČÁSTI II. veřejné zakázky a následného plnění předmětu této části veřejné zakázky je
závazně stanoven Projektovou dokumentací, kterou za tímto účelem zpracoval:
EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným, IČ: 42196906, sídlem: Jaroměř, Boženy Němcové
478, PSČ 551 01, Petr Bareš – zpracovatel a zodpovědný projektant části MaR.
T E K T U M , spol. s r.o., IČ: 47454024, sídlem Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, Ing. Michal
Karlík – zpracovatel a zodpovědný projektant části ÚT, Ing. Vít Zinga – kontrola části MaR i ÚT.
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Dále je předmět této ČÁSTI II. veřejné zakázky a následného plnění předmětu této části veřejné zakázky
závazně stanoven vypracovaným Soupisem dodávek a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST II.
Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky je uvedeno v Zadávací dokumentaci, a to v
Příloze č. 1b – Projektová dokumentace – ČÁST II. a v Příloze č. 2a – Soupis dodávek a výkonů (výkaz
výměr) – ČÁST II.

3.2

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky (tj. celkem pro ČÁST I. i ČÁST II.) byla
zadavatelem stanovena ve smyslu ustanovení § 16 a § 18 zákona ve výši 11.398.644,56 Kč bez DPH, přičemž:
a) předpokládaná hodnota pro ČÁST I. je zadavatelem stanovena ve výši 10.936.692,06 Kč bez DPH;
a zároveň
b) předpokládaná hodnota pro ČÁST II. je zadavatelem stanovena ve výši 461.952,50 Kč bez DPH.
Předpokládané hodnoty veřejné zakázky, resp. jednotlivé dílčí přepokládané hodnoty jednotlivých
částí této veřejné zakázky (tj. ČÁSTI I. i ČÁSTI II.), byly stanoveny jako výše peněžitého závazku vyplývajícího
z plnění veřejné zakázky, resp. každé z částí veřejné zakázky (tj. ČÁSTI I. a ČÁSTI II.), a vycházejí z údajů a
informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění na relevantním trhu a také s ohledem na
cenové hladiny obdobných dodávek v předmětných oborech a činnostech.

3.3

Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky

Bližší specifikace místa plnění předmětu této veřejné zakázky je uvedena v čl. 4 odst. 4.6 příslušné
Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení.
Bližší specifikace termínů plnění a doby plnění předmětu této veřejné zakázky je uvedena v čl. 4 odst.
4.7 příslušné Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení.

3.4

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV ve smyslu ustanovení § 47 zákona:

ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní
CPV: 45000000-7 Stavební práce
CPV: 45454100-5 Rekonstrukce budov
CPV: 45421100-5 Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků

ČÁST II.: Regulace a měření vytápění
CPV: 44620000-2 Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly
CPV: 45315000-8 Elektroinstalační práce pro vytápění budov a montáž jiných elektrických zařízení

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1

Lhůta pro doručení nabídky

Lhůta pro doručení nabídky (na ČÁST I. i ČÁST II.) je stanovena nejpozději do __.__.____ do 10:00
hodin (pozn. bude doplněno adekvátní dle data zahájení zadávacího řízení.) Rozhodující je čas doručení
nabídky, nikoliv čas odeslání. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel (účastník).

4.2

Místo doručení nabídky

Dodavatel jako účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku (na ČÁST I. i ČÁST II.) výhradně
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na adrese:
https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_2.html, a to dle specifikace a metodiky uvedené v čl. 3 Zadávací
dokumentace, a to do konce lhůty pro podání nabídek.
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5. Způsob podání nabídek včetně informace o jazyce nabídky
5.1

Varianty nabídky a jazyk nabídky

Dodavatel (účastník) může podat do každé části této veřejné zakázky pouze jednu nabídku (tj.
dodavatel je oprávněn podat jednu nabídku do ČÁSTI I. a/nebo jednu nabídku do ČÁSTI II.). Zadavatel
nepřipouští předložení více variant v rámci jedné nabídky.
Nabídka, a to do jakékoliv z částí této veřejné zakázky (tj. ČÁSTI. I. či ČÁSTI II.) musí být zpracována
v českém či slovenském jazyce. Výjimku tvoří odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka
předloženy v anglickém jazyce; v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně
používány i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.

5.2

Sestavení a členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky v členění blíže specifikovaném v čl. 14 odst. 14.3 příslušné
Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení.

5.3

Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje

Účastník zadávacího řízení podá pouze úplnou elektronickou podobu nabídky, a to s využitím
elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na adrese: https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_2.html
dle specifikace a metodiky uvedené v čl. 3 Zadávací dokumentace, a to do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být šifrována v souladu s požadavky právních předpisů a
elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. zejména
Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG či jiný obdobný obecně dostupný a
používaný formát, popřípadě specificky ve formátu požadovaném Zadavatelem na konkrétní dokument dle
výše uvedeného v Zadávací dokumentaci (zejména ve vztahu k předkládání doplněného návrhu Smlouvy o
dílo bude či oceněného Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr).
Zadavatel doplňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele a elektronické
funkcionality elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit
zejména dostatečný časový prostor pro podání nabídky, systémové požadavky na PC pro podání nabídek v
aplikaci E-ZAK či rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě
pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých
příloh a provedení nezbytného zašifrování).

6. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
6.1

Obecné požadavky na prokázání kvalifikace

Dodavatel (účastník) je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat splnění
kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením
§ 73 a násl. zákona dodavatel, který prokáže:
I.

Splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 zákona;

II. Splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 zákona;
III. Splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 zákona.
Bližší specifikace konkrétních požadavků na prokázání splnění kvalifikace je dále stanovena v čl. 5
a 6 příslušné Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení.
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6.2

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu
ustanovení § 74 zákona, kdy zadavatel požaduje prokázání splnění této základní způsobilosti ve smyslu
ustanovení § 75 odst. 1 zákona.
Zadavatel dále uvádí, že prokázání splnění níže požadované základní způsobilosti dodavatele
(účastníka) je stanoveno totožně pro řádné podání nabídky na ČÁST I. a ČÁST II.

ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní i ČÁST II.: Regulace a měření vytápění:
Požadavky na prokázání splnění základní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:
Požadovanou základní způsobilost dle § 74 zákona
splňuje účastník (dodavatel), 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; kdy k zahlazení odsouzení se nepřihlíží;
Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí
podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí podmínku podle tohoto písm. 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 tohoto
písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české
právnické osoby, musí podmínku podle tohoto písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto
písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;

Způsob prokázání požadované základní
způsobilosti – prokáže účastník (dodavatel),
který předloží:
Výpis z evidence Rejstříku trestů, a to v souladu
s ustanovením § 75 odst. 1 písm. a) zákona, a to
k prokázání splnění této požadované základní
způsobilosti dle písm. a).
Upozornění: Je-li dodavatelem (účastníkem)
právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm.
a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
podle tohoto písm. 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
tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české
právnické osoby, musí podmínku podle tohoto písm.
a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Účastník (dodavatel) je oprávněn doklady o
této části kvalifikace v nabídce nahradit
čestným prohlášením, tj. prokázání této
základní způsobilosti dle písm. a), a za tímto
účelem může použít VZOR čestného prohlášení
uvedený v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení –
Základní způsobilost“.
Potvrzení příslušného finančního úřadu
v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. b), a
to k prokázání splnění této požadované
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c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejném zdravotním pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;

e) není v likvidaci 1, proti němuž nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku 2, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu 3
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.

základní způsobilosti dle písm. b) a zároveň ve
vztahu ke spotřební dani také písemné čestné
prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění
této požadované základní způsobilosti dle písm.
b) ve vztahu ke spotřební dani, a to v souladu
s ustanovením § 75 odst. 1 písm. c) zákona.
Účastník (dodavatel) je oprávněn doklady o
této části kvalifikace v nabídce nahradit
čestným prohlášením, tj. prokázání této
základní způsobilosti dle písm. b), a za tímto
účelem může použít VZOR čestného prohlášení
uvedený v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení –
Základní způsobilost“.
Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání
splnění této požadované základní způsobilosti
dle tohoto písm. c), a to v souladu
s ustanovením § 75 odst. 1 písm. d) zákona.
Účastník (dodavatel) je oprávněn doklady o
této části kvalifikace v nabídce nahradit
čestným prohlášením, tj. prokázání této
základní způsobilosti dle písm. c), a za tímto
účelem může použít VZOR čestného prohlášení
uvedený v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení –
Základní způsobilost“.
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení v souladu s ustanovením § 75 odst.
1 písm. e) zákona, a to k prokázání splnění této
požadované základní způsobilosti dle písm. d).
Účastník (dodavatel) je oprávněn doklady o
této části kvalifikace v nabídce nahradit
čestným prohlášením, tj. prokázání této
základní způsobilosti dle písm. d), a za tímto
účelem může použít VZOR čestného prohlášení
uvedený v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení –
Základní způsobilost“.
Výpis z obchodního
rejstříku v souladu
s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona nebo
písemné čestné prohlášení v případě, kdy
účastník (dodavatel) není v obchodním rejstříku
zapsán, a to k prokázání splnění této
požadované základní způsobilosti dle písm. e).
Účastník (dodavatel) je oprávněn doklady o
této části kvalifikace v nabídce nahradit

dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3 např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
1
2
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čestným prohlášením, tj. prokázání této
základní způsobilosti dle písm. e), a za tímto
účelem může použít VZOR čestného prohlášení
uvedený v „Příloze č. 3 - Čestné prohlášení –
Základní způsobilost“.

6.3

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu dle
ustanovení § 77 zákona.
Zadavatel dále uvádí, že prokázání splnění níže požadované profesní způsobilosti dodavatele
(účastníka) je stanoveno rozdílně pro řádné podání nabídky na ČÁST I. a ČÁST II.

ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní
Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:
Požadovaná profesní způsobilost dle ustanovení § 77
odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona:
a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky pro
ČÁST I., zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské
oprávnění
(tj.
výpis
z živnostenského rejstříku) či licenci, obsahující
minimálně následující oprávnění:
− Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Způsob prokázání požadované profesní
způsobilosti – prokáže účastník (dodavatel),
který předloží:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje, a to k
prokázání splnění této požadované profesní
způsobilosti dle písm. a) pro ČÁST I.
Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky pro ČÁST I., zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění
(tj. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci,
obsahující minimálně následující oprávnění:
− Provádění
staveb,
jejich
změn
a
odstraňování
a to k prokázání splnění této požadované
profesní způsobilosti dle písm. b) pro ČÁST II.
Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v
požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského
rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající
oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech),
který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově
odpovídat.

ČÁST II.: Regulace a měření vytápění
Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:
Požadovaná profesní způsobilost dle ustanovení § 77
odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona:
a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Způsob prokázání požadované profesní
způsobilosti – prokáže účastník (dodavatel),
který předloží:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje, a to k
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b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky pro
ČÁST II., zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské
oprávnění
(tj.
výpis
z živnostenského rejstříku) či licenci, obsahující
minimálně následující oprávnění:
− Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
nebo
− Vodoinstalatérství, topenářství a zároveň
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení (příp. Výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení)
Zadavatel ke shora uvedenému upřesňuje, že jako platné
oprávnění k podnikání ve smyslu výše specifikovaného uzná
obecné oprávnění zahrnující „Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování“ či namísto toho doložení speciálních
oprávnění, která však budou zahrnovat minimálně
oprávnění pro obor „Vodoinstalatérství, topenářství a
zároveň Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení (příp. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů
a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení).

6.4

prokázání splnění této požadované profesní
způsobilosti dle písm. a) pro ČÁST II.
Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky pro ČÁST II., zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění
(tj. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci,
obsahující minimálně následující oprávnění:
− Provádění
staveb,
jejich
změn
a
odstraňování
a to k prokázání splnění této požadované
profesní způsobilosti dle písm. b) pro ČÁST II.
Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v
požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského
rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající
oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech),
který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově
odpovídat.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele (účastníka) v rozsahu dle
ustanovení § 79 zákona.
Zadavatel dále uvádí, že prokázání splnění níže požadované technické kvalifikace dodavatele
(účastníka) je stanoveno rozdílně pro řádné podání nabídky na ČÁST I. a ČÁST II.

ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní
Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace stanovuje zadavatel následovně:
Požadovaná technická kvalifikace ve smyslu dle § 79
odst. 2 písm. a) zákona:

Způsob prokázání požadované technické
kvalifikace – prokáže dodavatel (účastník),
který předloží:

a) Referenční list, tj. seznam významných stavebních
prací obdobného charakteru jako je předmět této
veřejné zakázky v rámci ČÁSTI I. realizovaných
(poskytnutých) dodavatelem za posledních 5 let
před zahájením tohoto zadávacího řízení.

Čestné prohlášení ve formě Referenčního listu
obsahujícího seznam významných stavebních
prací, z něhož vyplývá prokázání splnění
požadavku na prokázání splnění této technické
kvalifikace dle písm. a) pro ČÁST I.

Pro splnění této technické kvalifikace je
vyžadováno, aby dodavatel předložil Referenční
list obsahující alespoň 2 významné stavební
zakázky spočívající ve výměně oken a dveří
v budově občanské vybavenosti zahrnující montáž

Účastník (dodavatel) je oprávněn doklady o této části
kvalifikace v nabídce nahradit čestným prohlášením,
tj. prokázání této technické kvalifikace dle písm. a), a
za tímto účelem může použít VZOR čestného

Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“
a instalaci nových okenních a dveřních výplní, a to
v hodnotě minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH u
každé takové referenční zakázky (významné
stavební zakázky).
Referenční list, tj. seznam významných zakázek,
musí u každé uvedené reference obsahovat
nejméně následující údaje:
-

obchodní firma/název objednatele,

-

předmět a popis realizovaných stavebních prací,

-

rozpočtové náklady stavebních prací,

-

doba realizace stavebních prací,

-

kontaktní osoba objednatele, u které bude možné
realizaci stavebních prací ověřit.

prohlášení uvedený v „Příloze č. 4a – Čestné
prohlášení – Referenční list – ČÁST I.“.
Upozornění:
Dodavatel (účastník) je pro splnění této
technické kvalifikace povinen přiložit ke shora
požadovanému Referenčnímu listu, tj. seznamu
významných stavebních zakázek, též nezbytné
přílohy k prokázání příslušných referenčních
zakázek, tj. významných stavebních prací, a to
osvědčení o řádném provedení a splnění
příslušné referenční zakázky (realizované
významné stavební práce) vydané objednatelem,
kdy takové osvědčení musí zahrnovat a
obsahovat minimálně údaje o identifikaci každé
významné stavební zakázce uvedené v
Referenčním listu a dále údaj o řádném
provedení a splnění příslušné stavební práce.

Přílohou referenčního listu, obsahujícího seznam
významných stavebních zakázek, musí být ke každé
uvedené referenční zakázce osvědčení o řádném
provedení a splnění příslušné referenční zakázky
(realizované významné stavební práce) vydané
objednatelem, kdy takové osvědčení musí zahrnovat
a obsahovat minimálně údaje o identifikaci každé
významné stavební zakázce uvedené v Referenčním
listu a dále údaj o řádném provedení a splnění
příslušné stavební práce.

Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem
použít čestné prohlášení v souladu se VZOREM
uvedeným v „Příloze č. 5 – Vzor osvědčení
k referenční zakázce“ (Zadavatel na doložení
osvědčení objednatelů ve formátu výše uvedeného
Vzoru osvědčení k referenční zakázce dle Přílohy č. 5
netrvá, jedná se pouze o vzorové znění).

Dodavatel (účastník) může příslušné osvědčení dle
tohoto ustanovení nahradit rovnocenným dokladem
kterým je zejména smlouva uzavřená s příslušným
objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele (účastníka).

Dodavatel (účastník) může příslušné osvědčení dle
tohoto ustanovení nahradit rovnocenným dokladem
kterým je zejména smlouva uzavřená s příslušným
objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele (účastníka).

ČÁST II.: Regulace a měření vytápění
Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace stanovuje zadavatel následovně:
Požadovaná technická kvalifikace ve smyslu dle § 79
odst. 2 písm. b) zákona:

Způsob prokázání požadované technické
kvalifikace – prokáže dodavatel (účastník),
který předloží:

a) Referenční list, tj. seznam významných dodávek a
služeb obdobného charakteru jako je předmět této
veřejné zakázky v ČÁSTI II. realizovaných
(poskytnutých) dodavatelem za posledních 5 let
před zahájením tohoto zadávacího řízení.

Čestné prohlášení ve formě Referenčního listu
obsahujícího seznam významných dodávek a
služeb, z něhož vyplývá prokázání splnění
požadavku na prokázání splnění této technické
kvalifikace dle písm. a) pro ČÁST II.

Pro splnění této technické kvalifikace je
vyžadováno, aby dodavatel předložil Referenční
list obsahující alespoň 2 významné realizace
dodávek a služeb spočívajících v regulaci
ústředního vytápění zahrnující také systém
regulace předávací stanice a dodávku příslušných

Účastník (dodavatel) je oprávněn doklady o této části
kvalifikace v nabídce nahradit čestným prohlášením,
tj. prokázání této technické kvalifikace dle písm. a), a
za tímto účelem může použít VZOR čestného
prohlášení uvedený v „Příloze č. 4b – Čestné
prohlášení – Referenční list – ČÁST II.“.

Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“
rozvodů a regulačních armatur, a to v hodnotě
minimálně 400.000,- Kč bez DPH každé takové
referenční zakázky (významné dodávky/služby).
Referenční list, tj. seznam významných zakázek,
musí u každé uvedené reference obsahovat
nejméně následující údaje:

6.5

-

obchodní firma/název objednatele,

-

předmět a popis realizovaných dodávek a služeb,

-

rozpočtové náklady dodávek a služeb,

-

doba realizace dodávek a služeb,

-

kontaktní osoba objednatele, u které bude možné
realizaci dodávek a služeb ověřit.

Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů minimálně v prosté kopii,
přičemž v režimu zjednodušeného podlimitního řízení mohou dodavatelé (účastníci) doklady o kvalifikaci
v nabídce nahradit čestným prohlášením či jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle
ustanovení § 87 zákona. Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení v rámci Zadávací dokumentace musí
být podepsána osobou oprávněnou dodavatele zastupovat (tj. statutárním orgánem dodavatele, případně
jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce přiložit kopii takového zmocnění této osoby, a
to jako součást dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace).
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci. Pokud zadavatel vyžaduje předložení určitého dokladu a dodavatel není
z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit i jiný
rovnocenný doklad, a to ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zákona.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst.
1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění
požadovaného kvalifikačního kritéria (způsobilosti) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
Zadavatel nejpozději před uzavřením smlouvy od dodavatele vyžádá předložení originálů či úředně
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v originále či úředně ověřené
kopii předloženy v zadávacím řízení. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen je předložit.
Nesplnění této povinnosti, tj. nepředložení požadovaných originálů či úředně ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění kvalifikace, může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího
řízení.

7.

Jistota

Zadavatel stanovil požadavek na jistotu v rámci tohoto zadávacího řízení pro podání nabídek na
ČÁST I. a ČÁST II., přičemž jsou níže uvedeny jednotlivé konkrétní specifikace jistoty pro podání nabídky
do každé z částí předmětu této veřejné zakázky a zadávacího řízení.

ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní
Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby účastníci (dodavatelé) k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v rámci ČÁSTI I. zadávacího řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena
na částku ve výši 200.000,- Kč.

Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“

ČÁST II.: Regulace a měření vytápění
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty v rámci ČÁSTI II. zadávacího řízení.
Bližší specifikace konkrétních požadavků na jistotu je dále stanovena v čl. 7 příslušné Zadávací
dokumentace k tomuto zadávacímu řízení.

8.

Hodnotící kritéria

Níže uvedené, tj. hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek, k tomuto zadávacímu řízení v je
společné pro podání nabídek na ČÁST I. i ČÁST II. Shodný způsob hodnocení bude tedy použit pro
hodnocení nabídek podaných dodavateli (účastníky) na ČÁST I. i ČÁST II. této veřejné zakázky, přičemž
samotné hodnocení nabídek v rámci obou částí této veřejné zakázky bude prováděno samostatně pro ČÁST
I. a samostatně pro ČÁST II.

8.1

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v rámci ČÁSTI I. i ČÁSTI II., je
ekonomická výhodnost nabídky stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny:
Hodnotící kritérium
1.

8.2

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

Váha kritéria
100 %

Informace k hodnocení nabídek

Zadavatel uvádí, že bude následně při hodnocení nabídek a výběru dodavatele postupovat v každé
části této veřejné zakázky odděleně, tj. bude provádět zvlášť hodnocení nabídek podaných na ČÁST I.
a zvlášť hodnocení nabídek podaných na ČÁST II.
Zadavatel či příslušná hodnotící komise jmenovaná za účelem posouzení a hodnocení nabídek může
vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení nabídek ty, které nebudou úplné z hlediska zadávacích podmínek
či nebudou odpovídat požadavkům zadavatele stanoveným v zadávacích podmínkách, tj. nebudou splňovat
podmínky účasti v tomto zadávacím řízení. Takový dodavatel (účastník) může být také následně vyloučen z
další účasti v zadávacím řízení. Toto platí pro každou část této veřejné zakázky, tj. ČÁST I. i ČÁST II.
Hodnocení nabídek bude provádět zadavatel či příslušná hodnotící komise jmenovaná za účelem
posouzení a hodnocení nabídek.

8.3

Způsob hodnocení nabídek

Níže uvedený způsob hodnocení platí shodně pro obě části této veřejné zakázky (tj. ČÁST I. i ČÁST
II.) a bude shodně použit pro hodnocení nabídek podaných na ČÁST I. i pro hodnocení nabídek podaných
na ČÁST II.
V rámci celkového hodnocení nabídek z hlediska hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena (v Kč
bez DPH)“ budou hodnoceny Celkové nabídkové ceny dodavatelů (účastníků) uvedené v jejich nabídkách.
Pro hodnocení použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez
DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 6 Zadávací dokumentace.
Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ nabídnout jako
celkovou hodnotu zahrnující kompletní plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky, do které podává nabídku,
tj.:
ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní
Celková nabídková cena bude zahrnovat realizaci veškerých stavebních a montážních prací, veškerých
souvisejících dodávek a služeb a včetně poskytnutí záruky za jakost a bude odpovídat řádně vyplněnému
Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) – ČÁST I. dle Přílohy č. 2a Zadávací dokumentace,
který obsahuje rozpočtové položky nezbytné k realizaci předmětu této ČÁSTI I. veřejné zakázky.

Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“
Celková nabídková cena pak bude součtem veškerých položek dodavatelem (účastníkem) oceněného
Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) – ČÁST I. dle Přílohy č. 2a Zadávací dokumentace,
resp. veškerým výkazům výměr v tomto soupisu stavebních prací a výkonů přiložených.
Nabízenou hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ v rámci jeho nabídky do ČÁSTI I. je
dodavatel (účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci znění návrhu příslušné
Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 7a Zadávací dokumentace, a to v čl. VIII. odst. 8.1 příslušného návrhu
Smlouvy o dílo.
ČÁST II.: Regulace a měření vytápění
Celková nabídková cena bude zahrnovat realizaci veškerých dodávek a služeb a včetně poskytnutí záruky
za jakost a bude odpovídat řádně vyplněnému Soupisu stavebních dodávek a výkonů (výkazu výměr) –
ČÁST II. dle Přílohy č. 2b Zadávací dokumentace, který obsahuje rozpočtové položky nezbytné
k realizaci předmětu této ČÁSTI II. veřejné zakázky. Celková nabídková cena pak bude součtem
veškerých položek dodavatelem (účastníkem) oceněného Soupisu dodávek a výkonů (výkazu výměr) –
ČÁST II. dle Přílohy č. 2b Zadávací dokumentace, resp. veškerým výkazům výměr v tomto soupisu
dodávek a výkonů přiložených.
Nabízenou hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ v rámci jeho nabídky do ČÁSTI II.
je dodavatel (účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci znění návrhu příslušné
Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 7b Zadávací dokumentace, a to v čl. VI. odst. 6.1 příslušného návrhu
Smlouvy o dílo.
Hodnocení bude provádět zadavatel, či zadavatelem ustanovena hodnotící komise, kdy v rámci
hodnocení jednotlivých částí veřejné zakázky (tj. ČÁSTI I. a ČÁSTI II. budou seřazeny Celkové nabídkové
ceny (v Kč bez DPH) jednotlivých dodavatelů (účastníků) od nejnižší po nejvyšší, a to vždy zvlášť v rámci
každé části této veřejné zakázky (tj. ČÁSTI I. a ČÁSTI II.). Nejvýhodnější nabídkou v rámci jednotlivých
částí veřejné zakázky (tj. ČÁSTI I. a ČÁSTI II.) je ta, která má nejnižší Celkovou nabídkovou cenu (v Kč
bez DPH).

9. Prohlídka místa plnění a poskytování Projektové dokumentace a Soupisu stavebních
prací a výkonů
9.1

Prohlídka místa plnění

Pro zpracování vlastní nabídky dodavatele koná zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky, kde
budou dodavatelé, kteří se předem přihlásili u kontaktní osoby zástupce zadavatele (tj. Mgr. Zdeněk Tomáš,
tel.: +420 608 607 501, e-mail: tomas@vialegal.cz) seznámeni s místem plnění, dispozicí a prostorovým
vymezením a dále také se stávajícím stavem místa plnění a místními podmínkami.
Prohlídka místa plnění se z rozhodnutí zadavatele bude konat dne:
- pro ČÁST I.: Kompletní výměna otvorových výplní: od __.__.____ od 10:00 hodin
- pro ČÁST II.: Regulace a měření vytápění: __.__.____ od 10:30 hodin
(pozn. bude doplněno adekvátní dle data zahájení zadávacího řízení s tím, že počítáme, že prohlídka
místa plnění proběhne pro obě části v jeden den, jen v jiných časech, které na sebe budou navazovat).
Místem setkání všech potenciálních dodavatelů bude místo plnění této veřejné zakázky, tj. adresa:
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov (setkání proběhne u vchodu do budovy Městského úřadu
v Trutnově).
Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci příslušného dodavatele. Svou účast
na prohlídce místa realizace navrhovaného stavebního objektu jsou dodavatelé povinni nahlásit u kontaktní
osoby zastupující zadavatele dle čl. 17 této Zadávací dokumentace, a to minimálně 2 pracovní dny před
konáním této prohlídky.

Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“
V den a místě konání prohlídky místa plnění bude vyhotovena prezenční listina a následně bez
zbytečného odkladu i písemná zpráva o konání této prohlídky místa plnění.

9.2

Poskytování projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací a výkonů

Příloha č. 1a (Projektová dokumentace – ČÁST I.), Příloha č. 1b (Projektová dokumentace – ČÁST II.),
Příloha č. 2a (Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – ČÁST I.) a Příloha č. 2b (Soupis dodávek a
výkonů (výkaz výměr) – ČÁST II.) této Zadávací dokumentace obsahující projektovou dokumentaci a výkazy
výměr obou částí zadávané veřejné zakázky k provedení stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou
předmětem tohoto zadávacího řízení v rámci každé z částí této veřejné zakázky (tj. ČÁSTI I. či ČÁSTI II.), jsou
v plném rozsahu poskytnuty v elektronické podobě jako součást této Zadávací dokumentace a dále je
uveřejněny na příslušném profilu zadavatele https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_2.html.

10.

Další informace k zadávacímu řízení

10.1 Kontaktní osoba a dodatečné informace
V případě dotazů či zájmu o bližší informace se obracejte na kontaktní osoby zadavatele:
- Mgr. Zdeněk Tomáš, tel.: +420 608 607 501, e-mail: tomas@akbht.cz

10.2 Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel prostřednictvím shora uvedených kontaktních osob zastupujících zadavatele bude
poskytovat vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona,
resp. dále adekvátně také § 98 až 99 zákona. Zadavatel prostřednictvím shora uvedených kontaktních osob
bude poskytovat vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dodavatele
adresované kontaktní osobě zadavatele či na základě vlastního rozhodnutí i bez předchozí žádosti některého
z dodavatelů.
Vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace ve smyslu tohoto odstavce včetně případného přesného
znění žádosti o vysvětlení (bez identifikace dotazujícího dodavatele) odešle zadavatel dotčeným dodavatelům
a uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část Zadávací dokumentace (tj. na profilu zadavatele).

11.

Závěr

Veškeré bližší informace o zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení naleznou dodavatelé
v příslušné Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách č. 1 až 8 k této veřejné zakázce uveřejněné na příslušném
profilu zadavatele https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_2.html.

V Trutnově, dne 7.2.2020

Mgr. Ivan Adamec, starosta
Město Trutnov

