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Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: Realizace stavebních prací v rámci projektu "Hrad 
Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a 
podzemní chodby"

Pořadové číslo: 259/2013

článek 1
Identifikační údaje zadavatele
(ust. § 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Název zadavatele: Moravskoslezský kraj
Adresa zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ zadavatele 708 90 692
Oprávněná osoba zadavatele: Miroslav Novák, hejtman kraje

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Ondřej Schenk
Telefon: 595 622 250
Fax: 595 622 951
E-mail: ondrej.schenk@kr-moravskoslezsky.cz
URL adresa: www.kr-moravskoslezsky.cz

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 175679/2013
Sp. zn.: KŘ/36233/2013/Sche

091.1.1 V10
Vyřizuje: Ing. Ondřej Schenk
Odbor. Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Telefon: 595 622 250

Czasch spol. s r.o.
Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál

Fax: 595 622 951
E-mail: ondrej.schenk@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2013-12-20
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Profil zadavatele: https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK

článek 2
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

(ust. § 38 odst. 4 písm. b) zákona)

2.1.   Druh veřejné zakázky:       stavební práce

2.2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky „Realizace stavebních prací v rámci projektu "Hrad Sovinec -
zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby"“ je uzavření smlouvy o dílo na provedení 
stavebních prací a prací spočívající ve vytvoření nové návštěvnické trasy zpřístupňující hradní příkop, 
jedinečnou podzemní chodbu vedoucí k vysunuté hlásce Lichtenštejnce, severní parkán, vysunuté 
opevnění „kočičí hlava“ a velkou baštu dle:

- projektové dokumentace stavby zpracované v červnu 2013 společností Atelier DHP s.r.o., 
Sladovnická 16, 79326 Bruntál, IČ 47670380,

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení Obchodních podmínek (viz příloha 
č. 1 zadávací dokumentace). 

Stavba je dle projektové dokumentace členěna na tyto stavební objekty:

- Zpřístupnění stávající podzemní chodby

- Nadezdění šachty podzemní chodby

- Vstup do podzemní chodby

- Provedení kamenné dlažby

- Příkopová pěšina

- Rozvod NN

- Příkopová zeď

- Terasová zeď v příkopu

- Stěna malého bastionu

- Vyčištění příkopu

- Příkopová hradba

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky včetně technických podmínek v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky včetně požadovaného množství je uvedeno v přílohách zadávací 
dokumentace.

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, 
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro 
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze 
pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky 
obdobného řešení.

2.3. Místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění jsou pozemky pod parcelními čísly: 60/1, 60/2 a 64, vše v k. ú. Sovinec, část Sovinec, obec 
Jiříkov, okres Bruntál, vymezená projektovou dokumentací viz příloha č. 7 a č. 8 zadávací dokumentace.

2.4. Doba plnění veřejné zakázky:

Doba realizace je stanovena na 240 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Předání staveniště je předpokládáno 
na duben 2014.

2.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 6 899 967,62 Kč bez DPH. 
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Veřejná zakázka se vztahuje k projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ 
spolufinancovaného z EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 2 
Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, 
revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu.

2.6. CPV veřejné zakázky: 45212300-9
45262500-6
45112000-5
45233160-8
45311000-0

článek 3
Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci

(ust. § 38 odst. 4 písm. c) zákona)

3.1. Zadávací dokumentaci v plném rozsahu lze získat na profilu zadavatele 
https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK.

3.2. Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

článek 4
Lhůta a místo pro podání nabídky

(ust. § 38 odst. 4 písm. d) zákona)

4.1.  Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 23. 1. 2014 do 12:00 hodin. Na nabídku podanou 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě 
pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá.

4.2. Nabídku v českém jazyce, písemně v listinné podobě doručte v řádně uzavřené obálce označené názvem 
veřejné zakázky:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

č. 259/2013

„Realizace stavebních prací v rámci projektu 
"Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění 

a podzemní chodby"“

NEOTEVÍRAT

(v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče)

na níže uvedenou adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

odbor kancelář ředitele krajského úřadu

oddělení veřejných zakázek

28. října 117

702 18 Ostrava

nebo osobně na podatelnu krajského úřadu, číslo dveří A115, telefon 595 622 155 (166):

 pondělí a středa v době od 7:30 do 17:00 hodin
 úterý, čtvrtek v době od 7:30 do 15:30 hodin
 pátek v době od 7:30 do 14:00 hodin

článek 5
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
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(ust. § 38 odst. 4 písm. e) zákona)

5.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. 
a) zákona),

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona),

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou;
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 
odst. 1 písm. d) zákona),

e) který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona), 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku       na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnosti 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) 
zákona),

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona), 
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5.2.   Profesní kvalifikační předpoklady:

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 (ust. § 54 písm. a) zákona),

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

c) Doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje, tzn. předložení osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“, a to ve vztahu nejméně k 1 
osobě. (ust. § 54 písm. d) zákona).

5.3.  Technické kvalifikační předpoklady:

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na 
stavební práce zadavatel požaduje:
a) dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona – seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 

5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 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. 
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud v seznamu stavebních prací 
provedených za posledních 5 let uvede a osvědčeními objednatelů o řádném plnění doloží alespoň: 3 
(tři) dokončené stavební práce spočívající v provedení výstavby / rekonstrukce nemovité stavby, 
jejichž minimální finanční objem (cena) byl 3.000.000,- Kč bez DPH za každou takovou stavební 
práci (rekonstrukci / výstavbu). Z osvědčení (příp. seznamu významných stavebních prací) musí 
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně 1 (jednu) významnou 
stavební zakázku spočívající v  rekonstrukci stavby, která je kulturní památkou (ve smyslu zákona o 
státní památkové péči), nebo stavby, která v zahraničí naplňuje obdobné podmínky jako kulturní 
památka v ČR dle příslušné zahraniční vnitrostátní právní úpravy, anebo stavby, jež je kulturní 
památkou zapsanou v Seznamu světového dědictví UNESCO ve smyslu Úmluvy o ochraně světového 
kulturního a přírodního dědictví

b) dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace příslušných stavebních prací, přičemž dodavatel splní tento předpoklad u 
dokladované osoby, která bude odpovědná za realizaci stavby (bude zabezpečovat odborné vedení 
provádění stavby – stavbyvedoucí dle zákona č. 183/2006 sb., stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů), doložením:
- osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“.

5.4. Ekonomická a finanční způsobilost :

V souladu s § 62 odst. 1 požaduje zadavatel prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele 
splnit veřejnou zakázku. Dodavatel splní požadavek na prokázání své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení. Vzor česného 
prohlášení je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

5.5. V souladu s § 62 odst. 3 zákona prokazuje dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů dle bodů 
5.1. až 5.4. formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadované 
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kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 5 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, 
tj.: 

5.5.1. K základním kvalifikačním předpokladům dle bodu 5.1.: výpis z evidence Rejstříku trestů  (je-
li uchazeč právnickou osobou, pak výpisy z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárního 
orgánu a také právnické osoby); potvrzení příslušného finančního úřadu (nevztahuje se na 
nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani); potvrzení příslušného orgánu či instituce ve 
vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti; čestné prohlášení (dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona) 
osoby prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost. 

5.5.2. K profesním kvalifikačním předpokladům dle bodu 5.2: výpis z Obchodního rejstříku, pokud je 
v něm uchazeč zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; doklad 
o oprávnění k podnikání, osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“.

5.5.3. K technickým kvalifikačním předpokladům dle bodu 5.3.: seznam stavebních prací provedených 
dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení k referenčním zakázkám, osvědčení o odborné 
způsobilosti; příloha Čestné prohlášení osoby odborně způsobilé o splnění požadované praxe 
v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi vč. uvedení pracovně-právního či jiného 
vztahu osoby odborně způsobilé k dodavateli (bude poskytnuta zadavatelem).

přičemž ze všech těchto dokladů bude zřejmé, že uchazeč splnil kvalifikační předpoklady 
k datu podání nabídky. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.  

5.6. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace podle § 50 odst. 1 
písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli 
předložit:

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) 
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) 
zákona.

5.7. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu 
podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona 
musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 5.6. použije obdobně.

5.8. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 5.7. společně několika 
dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů 
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni 
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společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky dle ust. § 51 odst. 6 zákona.

článek 6
Údaje o hodnotících kritériích
(ust. § 38 odst. 4 písm. f) zákona)

6.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

6.2 Bude hodnocena celková výše nabídkové ceny, tzn. cena celkem bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy 
v čl. V. odst. 1.

článek 7
Ostatní ujednání

7.1.   Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 120 dnů.

„otisk razítka“

Ing. Leo Nevřela, v. r.
vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu

elektronicky podepsáno: Ondřej Schenk
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