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podlimitní veřejné zakázky č. VZNL/02/2015 vypsané Zdravotnickou 

záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, ve smyslu 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení dle § 27 ZVZ s označením 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI  
 

Název zadavatele 
 

: 
 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

Sídlo : Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 

IČ : 467 44 991 
Osoba oprávněná 
jednat za zadavatele 

 
: 

 
MUDr. Vladimír Hadač, ředitel ZZS LK 

Web zadavatele : www.zzslk.cz/verejne-zakazky 

Profil zadavatele : https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 

Kontaktní osoby  Jméno : Norbert Novotný 

   Funkce : 
Vedoucí referátu údržby a správy majetku 
ZZS LK 

   E-mail : novotny@zzslk.cz 

   Telefon : 485 218 538, 725 510 507 

 

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
2.  Druh veřejné zakázky: stavební práce 
 
2.2  CPV veřejné zakázky: 45453100-8 – modernizace budov 
 
2.3  Uchazeč předloží nabídku, jejímž předmětem bude realizace kompletního díla. 
 
2.4  Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 954/5 v 
Klášterní ulici, Liberec. Realizací navržených úprav nedojde ke změně charakteru objektu, 
který zůstane objektem občanské vybavenosti. Po provedení rekonstrukce stavební části, 
vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace slabo a silnoproudu, bude v 
objektu situována část administrativních pracovníků a skladové hospodářství organizace. 
 
2.5  Projektová dokumentace a další dokumenty 
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracoval pod názvem „Stavební 
úpravy objektu č. p. 954 v Liberci, ul. Klášterní“ autorizovaný technik pí. Lucie Zvárová, se 
sídlem Polní 634/8, Liberec 12, 460 01, IČ 482 750 42, byla zpracována v souladu vyhláškou 
MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a dalšími souvisejícími předpisy v rámci ČR i EU, v platném znění. 
 
Výkaz výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
2.6   Související činnosti a podmínky pro provádění díla 
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Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se ZD, se schválenými projekty pro stavební 
povolení, s podmínkami právoplatných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo 
ohlášení staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a 
se smluvními ujednáními. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu 
s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré 
platné normy a předpisy v ČR závazné. Zhotovitel musí spolupracovat se správcem silnic 
Libereckého kraje, správcem areálu Krajské nemocnice v Liberci v průběhu provádění díla 
a akceptovat jejich požadavky. 

 
2.7  Kvalitativní parametry 
 

Dílo musí být v souladu se zadávacími podklady, se schválenými projekty, s podmínkami 
pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, 
s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními 
ujednáními a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými 
platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro 
provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. 

 
• Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. 
• Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby v souladu se všemi 

platnými bezpečnostními předpisy a normami.  
• Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy vztahující se k ochraně 

krajiny a životního prostředí.  
• Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud 

není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak. 
• Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během 

realizace díla bude dodavatel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.  
• V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, 
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné 
zakázky použití i jiných, minimálně stejně kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 
2.8 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 
2.9  Podání nabídky 
 
• Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, které jsou 

požadovány a specifikovány v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění budou 
posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek. 
 

• Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci. 

 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 13.274.079,- Kč bez DPH. 
Nabídková cena nesmí překročit částku 13.274.079,- Kč bez DPH. 
 
• Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek 

a bude to důvodem pro vyřazení nabídky. 



 

 

5 
 

 

• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona jako 
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění 
veřejné zakázky.  

 

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Místem plnění veřejné zakázky (tzn. místo pro provedení stavebních úprav a ostatních 
činností s nimi souvisejících) je vila Neli, Klášterní ulice č. p. 954/5 v areálu Krajské 
nemocnice v Liberci.  

 

5. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto zadávacího řízení 

Termín zahájení stavebních prací: 
 

nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a 
převzetí staveniště 

Termín dokončení stavebních prací  
a zahájení procesu předání a převzetí díla: 

nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy o 
provedení stavby 

  

 

6. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

Kompletní zadávací dokumentace (dále jen ZD) bude uveřejněna v souladu s § 48 ZVZ na 
profilu zřizovatele:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 
a na webu zadavatele: www.zzslk.cz/verejne-zakazky. 
 

 

7. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
 

Zadavatel uchazeči umožní ve stanoveném čase navštívit a prohlédnout si místo 
stavebních prací a okolí, aby mohl na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru 
rizika, faktory nezbytné pro vypracování nabídky. 
 
Termín prohlídky místa plnění: 4. 6. 2015 v 9:00 hodin  
na adrese vila Neli, Klášterní ulice č. p. 954/5 v areálu Krajské nemocnice v Liberci. 
 
 

8. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dle ustanovení § 49 ZVZ dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám formou písemné žádosti nejpozději šest pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně původního dotazu, 
nejpozději do čtyř pracovních dnů po doručení žádosti všem dodavatelům, kteří požádali o 
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, též na profilu 
zadavatele. 
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Zadavatel není povinen poskytnout dodatečnou informaci na žádost, která byla podaná 
v době kratší než šest pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, ovšem 
může tak učinit, považuje-li to za účelné. 
 
Provede-li zadavatel na základě poskytnutí dodatečné informace úpravy zadávacích 
podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, podle povahy provedené úpravy. 
V případě, kdy taková změna může rozšířit okruh možných dodavatelů, bude zadavatel 
postupovat v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 ZVZ.  
 
 

9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
 

Zadavatel vymezuje v rámci této veřejné zakázky požadavek na prokázání kvalifikačních 
předpokladů v tomto znění: 

 
9.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
 

a) Splní základní kvalifikační předpoklady podle odst. 9.2 této zadávací dokumentace, 
b) Splní profesní kvalifikační předpoklady dle odst. 9.3 této zadávací dokumentace, 
c) Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku dle odst. 9.4 této zadávací dokumentace, 
d) Splní technické kvalifikační předpoklady dle odst. 9.5 této zadávací dokumentace. 

 
9.2 Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 
odst. 1 zákona předložením čestného prohlášení (vzor je přílohou č. 5 této ZD). 

 

9.3 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán (podle § 54 písm. a) ZVZ), 

b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci (podle § 54 písm. b) ZVZ). 

9.4 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1 
písm. c) ZVZ 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který v souladu s § 50 odst. 1 
písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
K tomu může dodavatel rovněž použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 
této ZD.   

9.5 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění 
veřejné zakázky na dodávku zadavatel vyžaduje předložit dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ: 

• seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let a 
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
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stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 
stavební práce provedeny řádně a odborně. 

 
Rozsah požadovaných informací  
a dokladů  

3 stavební práce obdobného charakteru za 
posledních 5 let 

Způsob prokázání splnění těchto 
kvalifikačních předpokladů 

osvědčení objednatelů o řádném a odborném 
plnění stavební práce od veřejného či 
soukromého objednatele s uvedením ceny, 
doby, místa provádění a údaje o tom, zda byly 
tyto stavební práce provedeny řádně a odborně 

Minimální úroveň těchto 
kvalifikačních předpokladů 

minimální hodnota plnění každé stavební práce 
3 mil. Kč bez DPH 

 
 

Pravost a stáří dokladů prokazujících  

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.  

Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání 
nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti ustanovení § 57 ZVZ. 

Zadavatel může požadovat v souladu s § 57 odst. 1 ZVZ před uzavřením smlouvy 
předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace od 
uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ. Nesplnění této 
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. 

 

9.6 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze 
seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních 
dodavatelů 

Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a 
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 ZVZ. 

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ. 

Zahraniční dodavatelů mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze 
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 
§ 143 ZVZ. 

 

10. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 
 

Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy uvede seznam všech předpokládaných 
subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky a všech subdodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam bude 
obsahovat název - obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje a 
přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci 
předmětu veřejné zakázky.  
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Pokud uchazeč dle § 51 odst. 4 zákona prostřednictvím subdodavatele zároveň prokazuje 
některý z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč v nabídce doložit doklady prokazující 
splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se 
subdodavatelem dle § 51 odst. 4 písm. b). Takový subdodavatel se skutečně musí na 
plnění předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána 
kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní 
subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 

 
 

11.  ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu 

s touto ZD  a projektovou dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. 
Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH 
platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena 
musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné 
zakázky. 

• Nabídková cena bude zpracována formou oceněného soupisu prací a souhrnného 
listu stavby včetně krycího listu nabídky. Ocenění jednotlivých činností je třeba 
provést pro uvedený rozsah prací s tím, že nabídková cena musí být platná min. do 
doby dokončení stavby. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu prací 
a souhrnného listu stavby. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací s výkazem výměr 
a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis 
prací s výkazem výměr a souhrnný list stavby. V soupisu prací s výkazem výměr a 
v souhrnném listu stavby může uchazeč doplnit pouze sloupce cena jednotková a cena 
celkem. V žádném případě nesmí zasahovat do popisu položky, měrné jednotky nebo 
množství. Dále nesmí upravovat strukturu a podobu zadávacích soupisů prací. 

• Jakékoliv změny obsahu či množství definovaném zadavatelem v položkách 
výkazů výměr vyjma doplnění ceny budou mít za následek vyloučení uchazeče z 
další účasti v zadávacím řízení.  

• Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 
Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám.  

 
Podmínky pro překročení nabídkové ceny  
 
• Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   
• Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  

české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla.  

• Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem 
ve stavebním deníku.  
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12.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Zadavatel neposkytuje zálohové platby. 
  
Platby budou prováděny měsíčně, na základě zhotovitelem předloženého soupisu 
provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to až do výše 80 % ceny díla.  
Konečná faktura ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH bude zhotoviteli proplacena 
po předání díla a převzetí díla objednatelem, za podmínky odstranění všech eventuálních 
závad a nedodělků, zjištěných při přejímce. 
 
Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 kalendářních dnů od data odsouhlasení prací 
uvedených v soupisu. Originál daňového dokladu za dodané zboží musí obsahovat rozpis 
jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Podrobně je uvedeno v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 
2 této Zadávací dokumentace.  
 
 

13.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) 
zákona nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

14.  OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
• Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o provedení stavby, jehož 

závazný text je přílohou č. 2 této ZD.  
• Návrh smlouvy o provedení stavby musí být ze strany uchazeče doplněn o údaje 

nezbytné pro vznik smlouvy - zejména se jedná o  

o vlastní identifikaci uchazeče (zhotovitele) 
o číslo účtu dodavatele pro platby faktur 
o nabídkovou cenu  
o adresu pro doručování  
o zástupce a kontaktní osoba na straně zhotovitele 

• Návrh smlouvy o provedení stavby musí být podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob 
jednání. Předložení nepodepsaného nebo změněného textu smlouvy není 
předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel 
vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 
 

• V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy o 
provedení stavby má uchazeč možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty 
pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 49 zákona.  

 
• Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí uchazeč měnit mimo 

části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění 
zadávacích podmínek a nabídka uchazeče bude z dalšího posuzování nabídek vyřazena. 

 
• Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle smlouvy o provedení 

stavby a dále po dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, s pojistným plněním ve výši nejméně 
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5.000.000,- Kč na pojistnou událost (slovy: pět milionů korun českých). Vybraný uchazeč 
(zhotovitel) bude povinen předložit doklad o existenci pojištění před podpisem smlouvy o 
provedení stavby. 

 
• Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle smlouvy o provedení 

stavby sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik min. ve výši celkové 
ceny díla. Vybraný uchazeč (zhotovitel) bude povinen předložit doklad o existenci 
pojištění před podpisem smlouvy o provedení stavby. 

 
 

 

15.  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

15.1 V souladu s § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky: 
a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 

letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ). 

b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ). 

c) Prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) 
ZVZ). 

Doklady požadované v bodě 15.1 této Zadávací dokumentace budou podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a k jejich doložení může dodavatel použít 
vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace.  

 
15.2 Členění nabídky: 

a) Titulní list nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou 
cenu – vzor viz. příloha č. 3 této Zadávací dokumentace. 

b) Obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek. 
c) Doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 8. této zadávací dokumentace, uchazeč 

může využít pro prokázání kvalifikace skrze čestné prohlášení vzor česného 
prohlášení, který je přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace. 

d) Doklad oprávnění osoby jednat za uchazeče. Doklad se vyžaduje jen, pokud se 
nejedná o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění vyplývá z výpisu z 
obchodního rejstříku či z jiné evidence, je-li do ní uchazeč zapsán, nebo pokud se 
nejedná o uchazeče – fyzickou osobu (podnikatele), který nabídku sám podepsal. 

e) Informaci a doklad (např. smlouva o sdružení, plná moc) o tom, která osoba je 
zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně. 

f) Listiny dle § 68 odst. 3 ZVZ – viz. bod 15.1 této zadávací dokumentace. 
g) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – uchazeč využije vzor, 

který je přílohou č. 4 této Zadávací dokumentace 
h) Návrh smlouvy o provedení stavby – uchazeči použijí závazný návrh smlouvy o 

provedení stavby, který je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace – podepsaný 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

i) CD/DVD s elektronickou verzí smlouvy o provedení stavby včetně jejích příloh. 
j) Přílohy – nepovinné. 

 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v textu této zadávací dokumentace. Nabídka i veškeré další doklady požadované 
ZVZ a zadávacími podmínkami, včetně technických popisů prokazujících splnění technických 
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požadavků zadavatele, musí být předloženy v českém jazyce. Bude-li nabídka obsahovat 
jakýkoliv text v jiném než českém jazyce, musí k takovému listu být přiložen úředně ověřený 
překlad.  
 
Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace a rovněž požadovaný návrh 
kupní smlouvy, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu 
do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. 
 
Uchazeč předloží nabídku v originále a jedné prosté kopii. Originál bude přitom výslovně 
označen slovem „ORIGINÁL“, prostá kopie slovem „KOPIE“. Kopie nabídky musí být úplnou 
kopií originální nabídky. Vyhotovení nabídky na CD/DVD bude obsahovat pouze nabídkovou 
část – návrh smlouvy včetně příloh. V případě rozporu se má za rozhodující originální 
vyhotovení nabídky. 
 
Nabídka musí být datována a na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
 
Uchazeči podají každý svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy včetně dokladů 
k prokázání splnění kvalifikace a zabezpečí listy proti vyjmutí provázání šňůrkou (či jiným 
vhodným zabezpečením proti manipulaci s listy v nabídce) a přelepením zálepkou 
s razítkem. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy, pak tyto budou neoddělitelně 
zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 
 
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, 
fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li 
na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 

 
Nabídka bude doručena v jedné uzavřené obálce označené takto: 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  VZNL/02/2015 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 954 V LIBERCI, UL. KLÁŠTERNÍ“ - NEOTEVÍRAT 
 
Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa uchazeče a adresa místa pro podání nabídek 
dle bodu 15 této zadávací dokumentace. 
 

16.  MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
16. 1 MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK: 
  
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE 
Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 
 
16.2 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. června 2015 v 10:00 hod. 
 
 
 

17.  OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
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17.1 MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK: 
  
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE 
Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 
 
17.2 Termín otevírání obálek 
 
Otevírání obálek započne dne 16. června 2015 v 10:00 hod.  
 
Zúčastnit se otevírání obálek je oprávněn maximálně 1 zástupce za každého uchazeče. Po 
uchazeči, který se zúčastní otevírání obálek, bude požadováno předložení platného průkazu 
totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), zástupce uchazeče se dále prokáže oprávněním 
účastnit se otevírání obálek (tj. statutární orgán uchazeče předloží výpis z obchodního 
rejstříku, zástupce písemné zmocnění (plnou moc) statutárního orgánu uchazeče apod.). 
V případě, kdy zástupce uchazeče toto zmocnění nepředloží, bude komisí pro otevírání 
obálek z účasti na otevírání obálek vyloučen.  
 

18.  ZADÁVACÍ LHŮTA 
 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce. 
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům 
umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 
zrušení zadávacího řízení. 

19.  DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 
 
• Zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění a souvisejícími předpisy. 
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona. Pokud 

zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv 
nárok.  

• Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny. Zůstávají u 
zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Obsah nabídek považuje 
zadavatel za důvěrný.  

• Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na 
jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a 
podáním nabídky. 

• Dle ustanovení § 147a zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu 
uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně 
uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele 
veřejné zakázky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti 
deklarované uchazečem v jeho nabídce u třetích osob a uchazeč je povinen mu v 
tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele v souladu s § 77 zákona 
písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny.  

• Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. 
• Vybraný dodavatel je povinen v plné míře splnit požadavky uvedené v §147a zákona.  



 

 

13 
 

 

• Uchazeč bere na vědomí, že technický dozor u předmětu plnění veřejné zakázky 
nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro 

podání nabídek, 
- požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v 

nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách. 
 
 

 
V Liberci 18. května 2015                   
   
      

               
             XXXXXXXXXXXX. 
                MUDr. Vladimír Hadač 
                  ředitel ZZS LK, p.o. 
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