Zadávací dokumentace zakázky

č. 292/20/OCN

vypracovaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke
dni zahájení zadávacího řízení,

s názvem:

.

„RÁMCOVÁ DOHODA NA ČIŠTĚNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150 - DN 300, PN 63“

Zadavatel:
ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 60193531
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341
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Čl. 1. Identifikační údaje zadavatele, základní informace k zakázce
1.1.

Úvodní ustanovení
Tato zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) obsahuje zadávací podmínky v podrobnostech
nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tj. podmínky průběhu zadávacího řízení,
podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku, zejména podmínky kvalifikace a jejich prokázání, technické podmínky
vymezující předmět veřejné zakázky a obchodní a smluvní podmínky.
Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, resp. v jejím vysvětlení, změně
nebo doplnění, či změny obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění
zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení je zcela odpovědný za dostatečně pečlivé prostudování zadávací
dokumentace této veřejné zakázky, resp. jejího vysvětlení, změn a doplnění a za získání
spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou
jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo realizaci veřejné zakázky.
Od účastníků zadávacího řízení se očekává, že splní všechny pokyny, termíny a podmínky a vyplní
všechny formuláře obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nedostatky v podání
nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace, které nebudou splňovat
zadávací podmínky obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a dále specifikované v
zadávací dokumentaci, budou mít podle okolností za následek možné vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení této veřejné zakázky. Zadávací řízení této veřejné zakázky a všechny navazující
právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména ZZVZ a dalšími právními předpisy.
Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávací dokumentaci, jsou dány
příslušnými ustanoveními ZZVZ. Podáním své nabídky účastník zadávacího řízení zcela a bez
výhrad akceptuje zadávací podmínky této veřejné zakázky.
Dodavateli nenáleží náhrada nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky, stejně jako
nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

1.2.

Identifikační údaje zadavatele

Společnost:

ČEPRO, a. s.

Sídlem:

Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:

60193531

DIČ:

CZ 60193531

Profil zadavatele: https://zakazky.ceproas.cz/

Zastoupena:

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
(dále též jen „zadavatel“)
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1.3.

Kontaktní osoby a pojmy obsažené v zadávací dokumentaci

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce
specifikované v této zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených.
Kontaktní osobou je ve věcech:

Zadávacího řízení

jméno a příjmení:

telefon:

e-mail:

Lenka Hošková

221 968 246

lenka.hoskova@ceproas.cz

Veškeré žádosti o vysvětlení ZD je třeba směřovat na kontaktní osobu zadavatele, která zajistí poskytnutí
kvalifikovaných odpovědí (dle povahy dotazu od příslušných odborných osob).
Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh zadávacího řízení a rovněž pro následné
plnění předmětu dotčené zakázky je český jazyk a dodavatel je povinen zajistit na své náklady, aby
komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly vždy v českém jazyce.
Pojmy užité v této zadávací dokumentaci:
dodavatel – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí služby, pokud má sídlo, místo podnikání
či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel
občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
smlouva či rámcová dohoda – jedná se o smlouvu, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto
zadávacího řízení s vybraným dodavatelem , která bude upravovat podmínky, týkající se jednotlivých
dílčích zakázek, jejichž předmětem bude služba čištění a vypouštění produktovodu, provádění tlakových
zkoušek a souvisejících činností dle sjednané specifikace
účastník zadávacího řízení – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení
zadávací řízení - jedná se o zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou
v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení, s názvem veřejné zakázky „RÁMCOVÁ
DOHODA NA ČIŠTĚNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150 - DN 300, PN 63“
zadavatel – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.2 této zadávací dokumentace
zakázka či veřejná zakázka – nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „RÁMCOVÁ DOHODA NA
ČIŠTĚNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150 - DN 300, PN 63“ ve smyslu §§ 2
odst. 2, 10 a 14 odst. 2 a 25 zákona a dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci
dílčí zakázka – jedná se o jednotlivou konkrétní zakázku zadávanou na základě rámcové dohody , jejíž
uzavření je předmětem tohoto zadávacího řízení
výzva - je míněna výzva zadavatele k poskytnutí plnění
zákon – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení
zadávacího řízení
1.4.

Druh zadávacího řízení

Zadavatel zadává tuto zakázku v nadlimitním režimu postupem dle ustanovení § 56 zákona v otevřeném
řízení za účelem uzavření smlouvy s jedním dodavatelem.
Zadávací řízení formou otevřeného řízení dle § 56 zákona je zahájeno odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie
v souladu s § 212 zákona.
V oznámení otevřeného řízení – oznámení o zahájení řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek
a v Úředním věstníku Evropské Unie (dále též jen „oznámení“) oznamuje zadavatel neomezenému počtu
dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku v tomto druhu řízení, a tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek
k této zakázce.
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Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů, včetně požadavků na prokázání splnění
kvalifikace a informací týkající se způsobu podání nabídek jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a
jejích nedílných součástech.
1.5.

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude upravovat
podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby. Předmětem jednotlivých dílčích zakázek je
služba spočívající ve vypouštění a čištění potrubních tras, nebo jejich částí, a technologického vybavení
potrubních tras zadavatele, a v provádění tlakových zkoušek produktovodů dle specifikace uvedené
v této ZD a konkrétně při zadání jednotlivých dílčích zakázek.
Vypouštění a čištění potrubních tras, nebo jejich částí, a technologického vybavení potrubních tras, a
provádění tlakových zkoušek dodavatelem bude poptáváno zadavatelem v jednotlivých dílčích zakázkách
zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody podle jeho aktuálních potřeb a provozních a
technologických podmínek.
Předmět dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude dodavatelem realizován po
dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody na základě jednotlivých dílčích zakázek zadávaných dle
požadavků zadavatele a provozních a technologických podmínek dle výše uvedeného.
Dílčí zakázka bude zadavatelem dodavateli zadána na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění
dodavatele (výzva) a písemného potvrzení této výzvy zadavatele dodavatelem.
Zadavatel předpokládá vypouštění a čištění jedné potrubní trasy a třech dílčích úseků potrubní trasy
ročně po dobu trvání rámcové dohody , vždy v závislosti na provozních a obchodních možnostech
zadavatele s tím, že pokud to provozní a obchodní činnost zadavatele dovolí, bude počet navýšen o další
jednu trasu a tři další dílčí úseky potrubní trasy ročně. Přesný plán kdy, na jakých úsecích a které práce
se budou provádět, zpracovává zadavatel vždy maximálně na jeden kalendářní rok, dále je tento plán
upřesňován v měsíčních harmonogramech. Doba pro provedení prací, které budou předmětem dílčí
zakázky, nesmí být delší, než stanoví zadavatel v zadávacích podmínkách jednotlivého výběrového
řízení na základě uzavřené rámcové dohody .
1.5. Předmět dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové dohody , místa plnění
Předmětem dílčích zakázek bude zejména vypuštění příslušného úseku potrubní trasy nebo celé potrubní
trasy, přičemž zadavatel na tomto místě uvádí, že bude požadovat, aby se vytlačení motorové nafty z
produktovodu provedlo jednorázově (vyvážení prostřednictvím použití cisternových vozů není dovoleno),
podle předem vypracovaného technologického postupu, dále vyčištění vypuštěného produktovodu v
celém úseku, příp. v celé trase bez rozpojování potrubí, a provedení tlakových zkoušek.
Předmětem dílčích zakázek bude vždy též navržení konkrétního technologického postupu vypouštění,
čištění a tlakové zkoušky příslušné potrubní trasy, nebo její části, dodavatelem (a následné schválení
tohoto postupu zadavatelem), zajištění odvozu a ekologické likvidace všech odpadů a odpadních vod,
které vzniknou v průběhu čištění, a zajištění všech potřebných komponent, zařízení a techniky nutných
pro úspěšné provedení služeb ze strany dodavatele.
Dodavatel dále v rámci plnění dílčích zakázek zajistí zpracování závazného harmonogramu všech
jednotlivých druhů prací tak, že podrobně specifikuje postup provádění prací (zejména plánované
provádění prací v jednotlivých dnech a v nich nasazení technických i lidských zdrojů, požadovanou
součinnost zadavatele apod.) a dále zajistí, že veškeré prováděné práce budou koordinovány tak, aby
bylo v co největší míře šetřeno práv vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. V rámci plnění dílčí
zakázky bude zadavatel povinen zajistit též ohlášení všem dotčeným orgánům a obcím (včetně ohlášení
na oblastní inspektorát bezpečnosti práce).
Plnění služeb, které budou předmětem dílčích zakázek, bude dodavatel povinen zajistit odpovídajícím
počtem pracovníků s odpovídající zdravotní a odbornou způsobilostí a při dodržení platných právních
předpisů a norem ČSN a EN.
Zadavatel bude dále požadovat předložení veškeré dokumentace vztahující se k plnění dílčí zakázky.
Předmět dílčích zakázek, resp. požadavky zadavatele na provádění jednotlivých prací, služeb a jiných
výkonů v rámci dílčích zakázek je blíže specifikován v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.
Předmětem a součástí předmětu dílčí zakázky je vždy vyjma vyjmenovaných vlastních prací dodavatele
potřebných pro kompletní realizaci předmětu dílčí zakázky (dále též i „dílo“) i veškeré související dodávky,

strana 4 z 20

práce, služby a jiné výkony s realizací dílčí zakázky spojené, přičemž splněním předmětu dílčí zakázky se
rozumí úplné dokončení díla, jeho předání zadavateli včetně předání dokladů a dalších nezbytných
dokumentů potřebných k užívání díla či sjednaných mezi stranami.
Výkon služeb, které budou předmětem dílčích zakázek, bude realizován na potrubních trasách
zadavatele umístěných na území České republiky, jejichž přehled tvoří přílohu č. 9 této ZD.
Charakteristika potrubních tras:
Parametry potrubí jsou: DN 150, DN 200, DN 250 a DN 300 vše PN 63.
Vnější rozměry potrubí jsou: DN 150 –  159 x 4,5; DN 200 -  219 x 6,3 ,  216 x 9; DN 250 –  273 x 8;
DN 300 –  324 x 9,  324 x 7,5,  325 x 12
Izolace trubek je bitumenová. Skutečná hloubka uložení potrubí v zemi se pohybuje v rozmezí od 0,7 do
2,5 metrů; hloubka uložení potrubí v místě křížení vodních toků a podchodů komunikací (silnice,
železnice) je do 4 m.
Potrubí jsou zaplněna motorovou naftou.
1.6. Klasifikace předmětu zakázky
Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
CPV kódy: 50000000-5 Opravy a údržba
1.7. Doba a místo plnění zakázky
Rámcová dohoda s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, s dobou trvání 48 měsíců
ode dne účinnosti smlouvy. Zadavatel hodlá uzavřít smlouvu tak, aby tato smlouva byla uzavřena na
dobu trvání v délce 48 měsíců od data 1.4.2021 .
Účinnost smlouvy nastane buď dne 1.4.2021 nebo v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu nedojde k
uzavření smlouvy do 1.4.2021, dnem následujícím po tomto datu, kdy bude uzavřena smlouva na
předmět plnění s vybraným dodavatelem (tzn., že platnosti a účinnosti nabude dotčená smlouva dnem
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. vybraným dodavatelem a zadavatelem, nestanoví-li
obecně závazný právní předpis něco jiného).
Místem plnění dílčích zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je produktovodní síť
zadavatele na území České republiky, tj. konkrétně potrubní trasy v celé své délce či jejich úseky, včetně
jejich součástí a technologického příslušenství, uvedené v příloze č. 9 této ZD.

Čl. 2. Rozsah a technické podmínky týkající se předmětu dílčí zakázky
2.1.

Rozsah dílčí zakázky

Rozsah každé jednotlivé dílčí zakázky vyplývá v obecné rovině z popisu uvedeném v této ZD a jejích
nedílných součástech. Konkrétní rozsah bude zadavatelem dodavateli specifikován při zadání jednotlivé
dílčí zakázky způsobem stanoveným v rámcové dohodě, tj. ve výzvě zadavatele k poskytnutí plnění.
Předmět služeb požadovaných zadavatelem vyplývá z textu této ZD a dále zejména ze specifikace
uvedené v příloze č. 5 této ZD. Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu dílčí zakázky provést
veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení,
provedení, dokončení, vyzkoušení předmětu dílčí zakázky, jakož i předání předmětu dílčí zakázky
zadavateli a její uvedení do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami, bez
ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně
v uzavřené smlouvě, závazných podkladech či dokumentech, na které bylo odkazováno.
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2.2.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při plnění předmětu dílčích zakázek může dojít ke styku osob na straně dodavatele s ropnými produkty –
např. automobilový benzín (BA), motorová nafta (NM) a se složkami bio-PHL, tj. bio-ethanol (BE) a
metylester řepkového oleje (MEŘO). Vlastnosti, nebezpečnost, škodlivost a hygienická závadnost jsou
popsány v bezpečnostních listech výrobců těchto látek. Ropné produkty se vyznačující specifickými
vlastnostmi, které je potřeba vzít v úvahu při plnění předmětu dílčích zakázek:
- jsou to látky lidskému zdraví škodlivé. Při manipulaci s nimi nutno z pohledu instalace, obsluhy a
údržby respektovat podmínky hygieny práce v oblasti preventivních opatření a individuelní
ochrany pracovníků (osobní ochranné pracovní pomůcky);
- vodné roztoky a emulze těchto látek jsou stejně nebezpečné jako látky samy, neboť nafta,
benziny a petroleje jsou kapaliny lehčí než voda, ve vodě jsou málo rozpustné a s vodou mohou
za vhodných podmínek vytvářet stabilní a nestabilní emulze;
- jedná se o hořlavé kapaliny,
- mohou snadno znečistit vodní zdroje;
- na vzduchu se odpařují, jejich páry jsou několikrát těžší než vzduch a za vhodných podmínek
mohou vytvářet se vzduchem výbušné a hořlavé směsi. Rozsah zón s nebezpečím výbuchu je
stanoven protokolem o určení vlivů.
Při vlastní realizaci předmětu dílčí zakázky musí být dodrženy podmínky platných předpisů o bezpečnosti
práce a technických zařízení při stavebních pracích, mimo jiné podmínky bezpečnosti práce v oblasti
způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení, OOPP atd.),
požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací,
osvětlení, podchodné výšky 2.1 m, manipulační šířky komunikací pro pěší 0.75 m, zajištění otvorů a jam,
použití žebříků, skladování materiálu apod.), dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
zemních pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných
podpovrchových vedení, vytýčení podzemních inženýrských sítí, zajištění stability stěn, výkopů atd.),
betonářských pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných podmínkách
(okolní provoz atd.).
Dodavatel je povinen vždy dodržovat rovněž ustanovení vyhlášky č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o
bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), ve znění pozdějších předpisů, stejně tak i všechny
ostatní platné bezpečnostní předpisy. Práce budou prováděny v prostředí s vysokým požárním
nebezpečím, tomu musí odpovídat zvláštní režim prací a další potřebná opatření dodavatele.
2.3.

Požadavky zadavatele, vybraná práva a povinnosti dodavatele, provádění prací

Dodavatel je povinen provádět veškeré činnosti na základě uzavřené rámcové dohody
s platnou legislativou a dle smluvních ujednání stran.

v souladu

Dodavatel je povinen se při realizaci předmětu dílčích zakázek řídit ustanoveními obecně závazných
právních předpisů, smluvních ujednání a sjednaných podmínek technických předpisů, závazných
podkladů a pokynů zadavatele.
Dodavatel je povinen dodržovat rovněž vnitřní předpisy zadavatele.
Dodavatel je povinen vlastnit či jiným vhodným způsobem si zajistit veškerá oprávnění a technické
vybavení potřebné k řádnému plnění této smlouvy a řádnému a včasnému provedení předmětu dílčích
zakázek.
V oblasti bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) je dodavatel povinen dodržovat zejména zákon č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a další související
předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení Sdělení
federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve
stavebnictví (č. 167), ve znění pozdějších předpisů, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní
předpisy. Práce budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (Zóny s nebezpečím
výbuchu 1,2), tomu musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných prostředků, zvláštní
režim prací atd., jinak nebudou pracovníci či technika dodavatele vpuštěny na zařízení zadavatele, což
bude považováno za překážku na straně dodavatele.
Dodavatel je povinen zpracovat v rámci předmětu každé dílčí zakázky nezbytnou dokumentaci.
Dodavatel se zavazuje vždy vypracovat realizační postup prací, konkrétní technologické postupy
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vztahující se k dílčí zakázce, podrobný harmonogram prací a příp. další dokumenty a tyto v souladu a dle
smluvních ujednání předat zadavateli k odsouhlasení. V případě připomínek zadavatele je dodavatel
povinen do dotčených dokumentů tyto připomínky zapracovat a v opravené podobě předat zadavateli
k novému odsouhlasení. Dokumenty ze strany zadavatele schválené se stávají závazným podkladem pro
provedení předmětu dílčí zakázky dodavatelem.
Dodavatel je v rámci zpracovávání realizačních postupů a další dokumentace povinen provést prohlídku
konkrétního místa plnění.
Dodavatel je vždy povinen postupem v souladu se smlouvou a dle specifikace uvedené ve výzvě
zadavatele k poskytnutí plnění zpracovat rovněž podrobný harmonogram prací s návrhem dílčích termínů
a délky odstávky předmětných zařízení (potrubí). Harmonogram prací zpracovaný dodavatelem je
povinen dodavatel předložit ke schválení zadavateli. Zadavatel schvaluje harmonogram prací vždy
s výhradou práva změny termínu odstávek produktovodu v průběhu dílčí zakázky, a to dle obchodních a
provozních priorit zadavatele.
Veškerou dokumentaci předmětu dílčí zakázky (prováděcí, technologické a pracovní předpisy a postupy,
a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit k
písemnému schválení zadavateli nebo jím pověřené osobě. Zadavatel nebo i jím pověřená osoba má
výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem.
Dodavatel je povinen provádět veškeré činnosti v souladu s odsouhlasenými realizačními postupy a dle
schváleného harmonogramu prací. Dodavatel rovněž odpovídá za to, že veškeré práce, služby a dodávky
odpovídají sjednaným normám (ČSN či EN, není-li stanoveno v konkrétním případě jinak).
V případě, že součástí předmětu dílčí zakázky je dodávka materiálu, výrobku, komponentu či některého
zařízení, zavazuje se dodavatel, že veškerá taková plnění budou nová a nepoužitá, vhodná pro užití na
území České republiky.
Dodavatel nese nebezpečí nahodilé škody na předmětu dílčí zakázky (dílo) až do předání díla zadavateli.
Dodavatel je povinen dokončit dílo řádně a včas a ve sjednaném termínu či lhůtě předat dílo zadavateli.
Nejpozději při přejímce díla je dodavatel povinen předat zadavateli v českém jazyce, není-li v konkrétních
případech sjednáno výslovně jinak, ve sjednaném počtu vyhotovení dokumenty a doklady sjednané mezi
stranami a vyplývající z platné legislativy, zejména: prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, pracovní
deník, doklady o provedených zkouškách, doklady o průběhu provádění předmětu dílčí zakázky včetně
zakreslení skutečného stavu provedení díla, doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých při
provádění dílčí zakázky apod.
2.4.

Zařízení staveniště pro realizaci předmětu dílčí zakázky

Pro realizaci předmětu dílčí zakázky na základě rámcové dohody zadavatel dodavateli předá staveniště
vyklizené a prosté práv třetích osob.
Dodavatel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného
k řádnému provádění předmětu dílčí zakázky, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na staveništi.
Zadavatel nezajišťuje uzavřený sklad. Zadavatel dodavateli rovněž neposkytuje sociální zařízení (WC) či
šatny.
Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě plnění předmětu dílčí zakázky na
staveništi a na sousedních plochách.
Dodavatel rovněž musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány
nebo zatěžovány plněním předmětu dílčí zakázky.
Po ukončení prací dodavatele musí poškozenou či zničenou zeleň dodavatel nahradit a pozemky a
objekty dotčené realizací dílčí zakázky dodavatelem uvést do původního stavu.
Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí
likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu z pracoviště a staveniště, odstraní je zadavatel sám na
náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto ustanovení
zadavatelem vyúčtovány.
2.5.

Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu dílčí zakázky poskytne tuto součinnost:
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zadavatel zajistí pro dodavatele vstup na staveniště a povolení prací (vstup na pozemky
v místě plnění) včetně vyjádření správců sítí (přístupové cesty si zajišťuje dodavatel na
vlastní náklady a odpovědnost!)



v případě nutnosti dle platné legislativy českého právního řádu zadavatel před zadáním
dílčí zakázky zajistí nezbytná veřejnoprávní povolení (ohlášení stavby, stavební povolení
apod.)



zadavatel zajistí pro dodavatele vstupy do areálů skladů pohonných hmot pro pracovníky a
techniku dodavatele



zadavatel zajistí asistenci pracovníků zadavatele pro případnou manipulaci s armaturami
v koncových zařízeních a armaturních šachtách



zadavatel v rámci součinnosti dodavateli při realizaci předmětu dílčích zakázek zajistí
navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z míst rozpojení potrubí, a to za účasti
pracovníků celního úřadu – pokud bude potřeba, v této souvislosti zadavatel dodavatele
upozorňuje, že zadavatel v rámci své součinnosti zajistí pouze odčerpání a odvoz
motorové nafty z místa rozpojení potrubí, odvoz odpadů, kontaminované proplachové
vody apod. vzniklé při provádění činností dodavatelem je plně v gesci dodavatele.



zadavatel zajistí příjem motorové nafty při vypouštění potrubí do svých skladových kapacit
včetně zajištění kontroly kvality předmětného produktu



zadavatel poskytne dodavateli nezbytnou součinnost při přípravě a schválení realizačních
a technologických postupů, harmonogramu prací apod.



zadavatel poskytne dodavateli požární asistenci při rozpojování a propojování potrubí



v místech rozpojení potrubí (konců úseků) zadavatel pro dodavatele v souladu s výše
uvedeným zajistí veřejnoprávní a majetkoprávní projednání vstupů na pozemky, kde se
nachází staveniště, včetně otázky náhrady škod na vytýčeném staveništi



dodavatel je povinen provést veškerou likvidaci odpadů vzniklých při provádění dílčí
zakázky včetně likvidace přebytečné zeminy či likvidace médií užitých pro realizaci
předmětu dílčí zakázky, s výjimkou likvidace neznečištěné proplachové vody z posledních
proplachových zátek na čistírně odpadních vod (ČOV) ve skladech pohonných hmot
zadavatele, tuto činnost zajistí po dohodě zadavatel



zadavatel provede seznámení dodavatele s vnitřními předpisy zadavatele, vstupní
proškolení pracovníků dodavatele z podmínek BOZP, požární ochrany (PO), prevence
závažných havárií (PZH) a seznámení s možnými riziky atd.

2.6.

Ostatní požadavky zadavatele, nabídka dodavatele

2.6.1 Vadné plnění dodavatele, záruka
Práva z vadného plnění a záruky zadavatel hodlá uplatňovat v souladu se sjednanými podmínkami a dle
příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Záruční doba na samotné vypuštění a vyčištění potrubí, v případě, že předmětem dílčí zakázky jsou
používaná „aktivní“ potrubí, se sjednává do doby propojení takového vypuštěného a vyčištěného potrubí
do produktovodního systému zadavatele, a v případě, že předmětem dílčí zakázky jsou odstavená a
nepoužívaná „neaktivní“ potrubí, se sjednává na celou dobu životnosti takového vypuštěného a
vyčištěného potrubí, nebo do doby provedení technologických zásahů do těsnosti takového uzavřeného
vypuštěného a vyčištěného potrubí.
Ve všech ostatních případech, zejména jedná-li se o montážní práce na potrubí provedené v rámci
propojení úseku po vypuštění a vyčištění, činí záruční doba 60 měsíců, s výjimkou zařízení, komponentů
či výrobků, pro která jsou vystavovány samostatné záruční listy.
Během smluvní záruční doby je dodavatel povinen bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době
záruky včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady a odpovědnost
jakékoli vadné části předmětu dílčí zakázky.
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2.6.2 Odběr vzorků proplachové vody po provedení čištění produktovodu
Dodavatel je povinen pro provedení čištění potrubí spolupracovat při odběru vzorků proplachové vody
z poslední zátky. Odběr vzorků provede akreditovaná laboratoř, již určí zadavatel, zadavatel rovněž bude
hradit odměnu za provedené služby určené akreditované laboratoři. V akreditované laboratoři bude
rozborem takového vzorku provedeno ověření, zda čištění bylo dodavatelem provedeno řádně a splnilo
stanovená cílová kritéria koncentrace látek C10-C40 . Výsledky rozboru vzorku provedeného příslušnou
akreditovanou laboratoří je dodavatel povinen předat nejpozději k datu přejímky díla zadavateli.
V případě, že se rozborem odebraného vzorku zjistí, že dodavatelem provedené čištění potrubí nebylo
provedeno řádně, tj. proplachová voda z poslední zátky nebude dle odebraného vzorku splňovat cílová
kritéria koncentrací stanovených látek požadovaných zadavatelem v zadání dílčí zakázky, znamená to,
že předmět dílčí zakázky – dílo má vady, jež je dodavatel povinen odstranit a zadavatel není povinen
takové dílo převzít. Dodavatel je povinen provést nové čištění potrubí na své náklady v termínu a lhůtách
stanovených zadavatelem.
2.6.3. Součást nabídky dodavatele
S ohledem na požadavky a podmínky zadavatele stanovené v této ZD a jejích nedílných součástech
zadavatel požaduje, aby dodavatel již ve své nabídce specifikoval své služby, jež budou tvořit předmět
dílčích zakázek a zároveň aby již jako součást nabídky k této zakázce zpracoval v obecné rovině
realizační a technologické postupy a harmonogram prací.
Tzn., že zadavatel požaduje, aby dodavatel do své nabídky vložil obecný popis technického řešení
v rozdělení činností dle přílohy č. 5 této ZD – návrh technologického postupu pro přípravu úseku pro
vypouštění a/nebo chemické čištění, návrh technologického postupu pro vypuštění produktovodu –
vyprázdnění potrubí vytlačením, návrh technologického postupu pro chemické čištění potrubí, návrh
technologického postupu pro zprovoznění potrubí a návrh technologického postupu pro provádění
tlakových zkoušek. Tyto technologické postupy v obecné rovině budou tvořit součást rámcové dohody a
budou dodavatelem vždy konkrétně a podrobněji rozpracovány pro konkrétní zadanou dílčí zakázku
s ohledem na rozsah dílčí zakázky a charakter místa plnění.
Obdobně zadavatel požaduje, aby dodavatel zpracoval a v rámci nabídky předložil harmonogram prací
konkrétně pro tu kterou činnost v rámci předmětu dílčích zakázek (obdobně jako technologické postupy
dle výše uvedeného) s tím, že harmonogram prací nebude obsahovat konkrétní termíny a lhůty, ale
v obecné rovině v členění činnosti před odstávkou, v době odstávky či po odstávce produktovodu a/nebo
technologických celků potrubí po ucelených celcích dodavatel uvede jednotlivé dny a v nich nasazení
technických i lidských zdrojů na jednotlivých lokalitách (včetně součinnosti zadavatele), ohlášení na
oblastní inspektorát práce (OIP), lhůty pro schválení technologických postupů ze strany zadavatele,
zahájení odstávky, ukončení odstávky, provedení nezbytných zkoušek, protokolární předání, zpětné
předání pozemků a komunikací jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové
předání díla, atd.
Harmonogram prací uvedený v nabídce dodavatele bude tvořit rovněž přílohu rámcové dohody a na
základě tohoto dokumentu a v souladu s požadavky zadavatele dodavatel bude vždy zpracovávat
konkrétní podrobný harmonogram prací pro konkrétní dílčí zakázku.

Čl. 3. Obchodní a smluvní podmínky
3.1.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou textu rámcové dohody o dílo (dále a výše též jen „rámcová
dohoda “ či „smlouva“), který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Nedílnou součástí smlouvy
budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy.
Dodavatel není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v příloze č. 1
této zadávací dokumentace. Podmínění, odchýlení se od nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené
v příloze č. 1 této zadávací dokumentace předložené dodavatelem v nabídce je důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či
formě než zadavatel požaduje.
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V případě, že by návrh rámcové dohody předložený dodavatelem v nabídce byl předložen s odchylkou
či dodatkem oproti textu uvedeným v příloze č. 1 této ZD, nesplňuje dodavatel zadávací podmínky dle
výše uvedeného a musí být z účasti v zadávacím řízení vyřazen, tj. zadavatel je povinen v takovém
případě takového dodavatele vyloučit.
3.2.

Registr

3.2.1.

Při plnění smlouvy je dodavatel je povinen dodržovat požadavky související s bezpečností a
ochranou zdraví při práci, ochranou majetku, požární ochranou, s ochranou životního
prostředí, prevencí závažných havárií a další bezpečnostní požadavky, které jsou stanoveny
obecně závaznými právními předpisy a/ nebo vnitřními předpisy zadavatele. Konkrétní
seznam povinností vymezuje Registr bezpečnostních požadavků (dále jen Registr).

3.2.2.

Dodavatel se zavazuje zajistit, že personál dodavatele i případného poddodavatele budou
dodržovat a plnit povinnosti stanovené v Registru. Registr je uveřejněn na internetových
stránkách
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/dokumenty/Registr_bezpecnostnich_pozadavku
_2020-02-01.pdf.

3.2.3.

Dodavatel podpisem rámcové dohody potvrzuje, že se s uvedenými povinnostmi Registru
seznámil. Zadavatel je oprávněn přehodnocovat rizika a vyžadovat změny a úpravy
bezpečnostních požadavků. Pokud při plnění rámcové dohody bude Registr aktualizován, o
každé takové změně je zadavatel povinen dodavatele písemně informovat. Písemná
podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné
znění Registru.

V případě porušení povinností stanovených v Registru je zadavatel oprávněn ukládat
dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené
v Registru.

Čl. 4. Způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu pro toto zadávací řízení tak, že vyplní všechny jednotkové ceny
v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty (DPH) požadované zadavatelem v členění podle
přílohy č. 4 – Cenová nabídka, jež je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. V případě, že
dodavatel nevyplní všechny jednotkové ceny dle přílohy č. 4 této ZD (tj. bude chybět vyplněná byť i jen
jedna položka) či naopak bude některá položka pozměněna, bude to znamenat nesplnění zadávacích
podmínek a důvod k vyřazení nabídky dodavatele .
Jednotkové ceny vyplněné u všech jednotlivých položek (viz. příloha č. 4 této zadávací dokumentace)
musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku
apod. ((včetně veškerých dalších nákladů na zajištění plnění povinností stanovených rámcovou dohodou
jako jsou povinnosti vyplývající z Registru bezpečnostních požadavků /dále jen Registr/ viz
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/dokumenty/Registr_bezpecnostnich_pozadavku_2020-0201.pdf, tj. poplatků, režijních nákladů, atd.) a budou pro dodavatele závazné po celou dobu trvání
rámcové dohody jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla dle rámcové dohody .
Na základě jednotkových cen budou stanoveny následující dílčí celkové ceny
-

Cena za vypuštění tras produktovodu
Cena za chemické čištění tras produktovodu
Cena za pevnostní a tlakové zkoušky
Cena za zprovoznění potrubí

V návaznosti na Dílčí celkové ceny bude stanovena celková nabídková cena, která představuje
Nabídkovou cenu do zadávacího řízení a bude zpracována pro účely zadávacího řízení podle
následujícího členění.
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Cena (bez DPH)
Cena za vypuštění tras produktovodu
Cena
za
chemické
produktovodu

čištění

tras

Cena za pevnostní a tlakové zkoušky
Cena za zprovoznění potrubí
Celková nabídková cena (bez DPH)

4.1.

Zaměření a zúčtování prací

Není-li v této zadávací dokumentaci a jejích součástech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách
uvedených v příloze č. 4 této ZD zahrnuty mimo jiné tyto výkony, které jsou součástí předmětu
zakázky/dílčí zakázky:
4.1.1.

náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, na dopravu a složení
materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladování na staveništi,

4.1.2.

náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,

4.1.3.

náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a
odstranění zakrytí,

4.1.4.

náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních
vod a kalů včetně souvisejících nákladů,

4.1.5.

náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů
a podobně,

4.1.6.

náklady na provedení prohlídky místa plnění

4.1.7.

náklady na platby za požadované záruky a pojištění,

4.1.8.

náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony, práce a přípomoci
neuvedené zvlášť v jednotlivých položkách,

4.1.9.

náklady na veškerou dokumentaci nutnou pro provedení a dokončení předmětu dílčí
zakázky

4.1.10.

náklady spojené s licenčními a autorskými právy všech dotčených nebo dodávaných
zařízení,

4.1.11.

náklady na individuální a komplexní zkoušky či autorizované měření, apod.

Čl. 5. Způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem zakázky je stanovena nejnižší nabídková cena zpracovaná dodavatelem způsobem
uvedených v čl. 4 této zadávací dokumentace.

Čl. 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
6.1.

Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

6.1.1.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1
písm. c) zákona pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
dostupným na : _https://zakazky.ceproas.cz/ (dále jen "E-ZAK").

6.1.2.

Veškeré úkony dodavatele musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu.
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6.1.3.

Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podrobné instrukce
o tomto nástroji nalezne v aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro
podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje v "Uživatelské příručce pro
dodavatele", která je dostupná na https://zakazky.ceproas.cz/

6.1.4.

Zadavatel upozorňuje, že bez elektronického podpisu není možné podání nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

6.1.5.

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze
nalézt na http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

6.1.6.

Atestovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a
důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele
před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.

6.1.7.

Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli
všechny dokumenty, které mají být součástí nabídky účastníka.

6.1.8.

Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace/způsobilosti dodavatele je
dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami.

6.1.9.

Nabídka musí být na titulní straně označena názvem veřejné zakázky, obchodní
firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele - účastníka zadávacího řízení.

6.1.10.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

6.1.11.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

6.1.12.

Nabídka musí být podána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

6.1.13.

Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel,
případně ve formátu * pdf.

6.1.14.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že
dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím
níž jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.

6.1.15.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

6.2.

Soulad návrhu smlouvy a ostatních částí nabídky

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu
smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce dodavatele. Pokud tedy
bude dodavatel uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele
v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný
údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak
je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.
Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním podmínkám
vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem
k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
6.3.

Způsob označení jednotlivých listů nabídky

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými
čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující
jednotlivé části číslovány být nemusí.
6.4.

Pořadí dokumentů v nabídce

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování
nabídky:
6.4.1.

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije vzor Krycí list
nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
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Obsah nabídky. Nabídka může být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u
jednotlivých oddílů (kapitol).
6.4.2.

Návrh rámcové dohody o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu
nabídky dodavatele. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním
částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení dodavatele. Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí
být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně
ověřené kopii.

6.4.3.

Technologický postup jednotlivých činností (návrh technického řešení) a
harmonogram prací. Dokumenty dodavatel
vypracuje dle požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci, zejména v ustanovení 2.6 ZD.

6.4.4.

Nabídková cena zpracovaná dodavatelem dle čl. 4 této zadávací dokumentace vyplněním
přílohy č. 4 této ZD.

6.4.5.

Doklady k prokázání kvalifikace dle požadavků uvedených v čl. 7 této zadávací
dokumentace v členění
 Základní způsobilost
 Profesní způsobilost
 Technická kvalifikace

6.4.6.

Seznam poddodavatelů - Zadavatel s odkazem na § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby
dodavatel v nabídce specifikoval části, které má v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového
poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 6 této zadávací
dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této
veřejné zakázky (bude konkrétní poddodavatel realizovat, s uvedením procentuálního (%)
finančního podílu na zakázce. V případě, že dodavatel nevyužije pro plnění předmětu
veřejné zakázky poddodavatele, učiní o této skutečnosti prohlášení, jež doloží v nabídce.

6.4.7.

Ostatní dokumenty související s předmětem veřejné zakázky. V rámci této části se
předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud
nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem
nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

6.4.8.

Dodavatel rovněž doloží prohlášení, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které
nabyl na základě tohoto zadávacího řízení a takto nabyté údaje použije pouze pro
zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat
za dodavatele.

6.4.9.

Neexistence střetu zájmu podle zákona č. 159/2006 Sb.






Zadavatel v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění účinném ke dni
zveřejnění zadávací dokumentace (dále jen "ZSZ"), a ust. § 37, požaduje, aby účastník, který je
obchodní společností, prokázal, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ
nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v
obchodní společnosti, která je účastníkem zadávacího řízení nebo poddodavatelem,
prostřednictvím kterého tento účastník prokazuje kvalifikaci.
Tuto zadávací podmínku účastník zadávacího řízení prokáže čestným prohlášením, jehož vzor je
přílohou č. 3 ZD.
Pro zamezení jakýmkoliv pochybnostem Zadavatel uvádí, že výše uvedenou zadávací podmínku
je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení

Čl. 7. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení.

strana 13 z 20

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace pro nadlimitní režim dle § 73 zákona.
7.1.

Splněním kvalifikace se rozumí, tj. kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže:
a)

splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona dodavatelem,
(viz odst. 7.2 této zadávací dokumentace),

b) splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona dodavatelem,
(viz odst. 7.3 této zadávací dokumentace),
c) splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona dodavatelem,
(viz odst. 7.4 této zadávací dokumentace).
7.2.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona

7.2.1.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, přičemž dle
zákona způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
7.2.2.

Prokázání základní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona,
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou osobou tak,
že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat jak právnická osoba,
tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-li členem statutárního orgánu
takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním
orgánu dodavatele. V případě, že se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74
odst. 3 zákona.
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7.3.

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona

7.3.1.

Zadavatel požaduje vždy prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, kdy
dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle §. 77 odst. 1 zákona ve vztahu k
České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky dále požaduje, aby dodavatel prokázal
splnění své profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona, jak je uvedeno
níže.

7.3.2.
a)

Prokázání profesní způsobilosti dodavatele

dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takovéto evidence požaduje,

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) předložením dokladu potvrzujícím oprávnění dodavatele podnikat
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v následujícím rozsahu:
i.

pro živnost vázanou:
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej
chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

ii.

pro živnost řemeslnou :
Montáž opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení / rozsah PZ-M-F4,F6

c) dle § 77 odst. 2 písm. c) předložením dokladu, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje
osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu:
- oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR), nebo Institutu technické
inspekce (ITI) k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu
„zařízení PZ-M-F4,F6, dále pak k revizím a zkouškám vyhrazených plynových
zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu PZ-R-VI s uvedením platnosti
osvědčení odpovědného zástupce uvedeného na tomto oprávnění vydané dle § 6a
odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce.
7.4.

Technická kvalifikace dle § 79 zákona

7.4.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit
seznam s alespoň třemi významnými službami, poskytnutými za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Významnou službou se rozumí služba, jejíž předmětem byly práce na potrubí dopravující
hořlavé tekutiny, a to vypouštění, čištění, tlakové zkoušky, přičemž min. v rámci těchto 3
zakázek seznam významných služeb



musí obsahovat alespoň 1 zakázku - službu, jejímž předmětem byla realizace montážních prací
na potrubí přepravující hořlavou kapalinu nejméně DN 200, jejichž součástí bylo provedení
tlakových zkoušek a délka potrubí v součtu přesáhla 3 km



musí obsahovat alespoň 1 zakázku - službu, jejímž předmětem byla realizace vypuštění potrubí
provedení a souvisejících montážních prací na potrubí přepravující hořlavou kapalinu nejméně
DN 200, jejichž součástí bylo rovněž provedení tlakových zkoušek a délka potrubí přesáhla 2 km.
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musí obsahovat zároveň 1 zakázku - službu, jejímž předmětem bylo též čištění potrubní trasy,
kde vyčištění potrubí bylo provedeno na hodnotu 5 mg/l frakce C10 – C40, v souladu se zněním
článku čl. 13.3.7.4 ČSN EN 14 161.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona s tím,
že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit popis technického
vybavení, , které bude mít dodavatel při plnění zakázky k dispozici.
7.4.2.

Prokázání technické kvalifikace dodavatele
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
předložením seznamu významných služeb, přičemž dodavatel je oprávněn doložit seznam
významných služeb též na formuláři, který je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace v
souladu s pokyny uvedenými v tomto formuláři a této zadávací dokumentaci.
Dodavatel musí zároveň u každé významné služby doložit cenu a dobu jejího poskytnutí
včetně identifikačních údajů objednatele. Rovnocenným dokladem ve smyslu § 79 odst. 5
zákona k prokázání technické kvalifikace je též smlouva s objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona ve formě
čestného prohlášení na formuláři, který je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace v souladu
s pokyny uvedenými v tomto formuláři a této zadávací dokumentaci s tím, že přehled technického
vybavení, které bude mít dodavatel při plnění zakázky k dispozici, musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat za dodavatele Z přehledu musí být zřejmé, že dodavatel bude mít při plnění
zakázky k dispozici technické vybavení, jež je v souladu s požadavky ČSN EN 14 161.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud nedisponuje některou technikou přímo (tj. není jejím
vlastníkem, ale bude si ji pro účely zakázky např. pronajímat od poddodavatele) bude dodavatel tuto část
kvalifikace prokazovat prostřednictvím poddodavatele , a musí tedy současně s přehledem techniky
předložit také dokumenty uvedené v článku 7.5.3 této zadávací dokumentace.
7.5.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

7.5.1.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může jej dodavatel
nahradit předložením čestného prohlášení.
7.5.2.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 každý dodavatel samostatně.
7.5.3.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

V případě, že dodavatel není schopen prokázat, je oprávněn ji prokázat prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2
písm. b) zákona požadované zadavatelem vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d)
výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
7.6.

Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona

Zadavatel si nevyhrazuje žádné bližší podmínky k prokazování kvalifikace společně více dodavatele či
v případě dodavatele a jiné osoby prokazující část kvalifikace za dodavatele. Pokud se dodavatelé
účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, dodavatel a
jiné osoby prokazují kvalifikaci společně v souladu se zákonem a požadavky zadavatele vyplývajícími ze
zadávací dokumentace.
7.7.

Předložení dokladů o kvalifikaci dle § 45 a § 86 zákona

Dodavatel dokládá splnění zadavatelem požadované kvalifikace předložením dokladů vyplývajících ze
zadávací dokumentace. Nestanoví-li zákon či zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, předkládá
dodavatel kopie dokladů. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
dodavatelem nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
V případě, že dodavatel předkládá obdobné doklady podle právního řádu státu, ve kterém se takový
doklad vydává, v cizím jazyce, je dodavatel povinen společně s tímto dokladem zadavateli doložit i
překlad dokladu do českého jazyka s tím, že zadavateli zůstává vyhrazeno právo požadovat po
dodavateli doložit úředně ověřený překlad tohoto dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků v případě, že bude mít zadavatel pochybnosti o správnosti původně
předloženého překladu dokladu. Povinnost doložení překladu se však nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce a na doklady o vzdělání v latinském jazyce.
Dodavatel může nahradit předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace dodavatelem předložením a
doložením odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či v
obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup nebo
může nahradit, není-li zadavatelem stanoveno jinak, předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace
dodavatelem předložením čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
Dodavatel rovněž může v souladu se zákonem vždy nahradit požadované doklady předložením
jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy se
zadavatelem zadavateli kromě jinde sjednaných dalších dokumentů předložil originály nebo
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Tento požadavek zadavatel se neuplatní pouze v případě,
pokud již dodavatel takové doklady ke kvalifikaci v originálu či úředně ověřené kopii předložil již
sám v nabídce v rámci zadávacího řízení.
7.8.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka
zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady
vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému
e-Certis.
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7.9.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona a
profesní způsobilost dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění profesní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění základní a profesní způsobilosti dodavatelem, starší než 3 měsíce.
7.10. Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náležitosti dle zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace dodavatelem.
7.11. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení a ve smyslu § 88 zákona vznikne účastníkovi zadávacího řízení
povinnost oznámit tuto změnu zadavateli, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do
5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo
prohlášení ke kvalifikaci.

Čl. 8. Jiné požadavky zadavatele, podmínky vztahující se k zadávacímu řízení
8.1.

Elektronický nástroj E-ZAK
a) Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu
zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností
elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k
veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností
každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své
kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém
nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu
upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová
zpráva, či nikoli.
e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na: https://zakazky.ceproas.cz/

8.2.

Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího
řízení více než jednou. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

8.3.

Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

8.4.

Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

8.5.

Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele, neboť
zadavatel je povinen originály nabídek účastníků zadávacího řízení archivovat v souladu a dle
platné legislativy.
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8.6.

Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro
podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

8.7.

Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat prokázání kvalifikace u poddodavatelů dodavatele.

8.8.

Vysvětlení zadávací dokumentace:
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit sám či na základě žádosti dodavatele v souladu a
dle § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel
je povinen vysvětlení uveřejnit, odeslat či předat v souladu se zákonem ve lhůtě 3 pracovních dnů
od obdržení žádosti dodavatele o vysvětlení, pokud je žádost o vysvětlení dodavatelem zadavateli
doručena včas, tj. nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

8.9.

Zadavatel je oprávněn provést změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu a při
dodržení podmínek stanovených zákonem.

8.10. Podmínky pro uzavření smlouvy:
8.10.1.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele k
předložení:

a) elektronických originálů nebo autorizovaných konverzí dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již
nemá k dispozici
Nepředložení některé ze shora uvedených informací, dokumentů a/nebo dokladů před uzavřením
pojistné smlouvy bude považováno zadavatelem za neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy
a zadavatel bude postupovat dle ust. § 125 odst. 1 zákona
8.10.2.

V souladu s § 122 odst. 4 u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o
skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických
osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího bodu, zadavatel
vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů
o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele ověří
naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 zákona, tj. ověří, zda vybraný dodavatel, který je
akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně
zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované
akcie.
Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
základního kapitálu účastníka zadávacího řízení s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů
akcionářů vychází.
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Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné
jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

Čl. 9. Zadávací řízení
9.1.

Zahájení zadávacího řízení

Zadávací řízení je zadavatelem zahájeno odesláním oznámení.
9.2.

Místo a lhůta k podání nabídek

Nabídka musí být podána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK na internetových stránkách společnost: https://zakazky.ceproas.cz/
v termínu uvedeném v elektronickém nástroji EZAK.
Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v
elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109.
Při otevírání obálek bude provedena kontrola nabídek, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v
souladu s § 109 odst. 2 zákona.

Čl. 10. Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Rámcová dohoda o dílo
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Příloha č. 4 - Cenová nabídka
Příloha č. 5 - Technické podmínky a bližší specifikace jednotlivých prací, které budou předmětem dílčích
zakázek (Technické podmínky provádění Díla)
Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 7 - Seznam významných služeb
Příloha č. 8 – Formulář k prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. e)
zákona
Příloha č. 9 – Přehled tras produktovodů zadavatele

V Praze dne

12.1.2021
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Mgr Jan Duspěva
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