STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
11. schůze rady města dne: 06.06.2017
Bod pořadu jednání:
Změny zadávacích podmínek u projektů - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci
Stručný obsah: Předkládaný materiál seznamuje radu města s úpravami zadávacích podmínek
vymezených v jednotlivých zadávacích dokumentacích, a to v souvislosti s připomínkami
a požadavky Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR“).

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: schválení změn zadávacích podmínek u dotačních akcí
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
změny provedené v zadávacích podmínkách u veřejných zakázek na stavební práce Zvýšení
bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit dle důvodové zprávy
ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení těchto veřejných zakázek dle upravených zadávacích
podmínek
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 29.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Vzhledem ke skutečnosti, že CRR byly v průběhu přípravy před samotným vypsáním jednotlivých
zadávacích řízení vztahujících se k dotačním akcím „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci“
prostřednictvím aplikace MS2014+ zasílány všechny podklady k těmto ZŘ na schválení, vzešly z CRR
i některé připomínky a doporučení k úpravám těchto podmínek. Odbor správy veřejného majetku se
CRR jakožto poskytovateli dotace snažil vyhovět, a proto nyní radu města seznamuje s provedenými
změnami v zadávacích dokumentacích, přílohách a jejich znění, jak je původně schválila rada města.
Jelikož se jedná celkem o sedm ZŘ, informace o změnách jsou koncipovány jako komparace původních
formulací a nového řešení spolu s průvodním textem, a to vždy v rámci daného ZŘ.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)
zadávací dokumentace:
- jelikož požadujeme harmonogram postupu prací s týdenní podrobností, doporučilo CRR uvést
i informaci, jakou podobu má mít a jaká je jeho podmínka předložení. Text je tedy nově doplněn o:
„...který účastník předloží jakou součást své nabídky. Podobu harmonogramu si volí každý účastník
sám.“
- jako zadávací podmínku týkající se profesní kvalifikace požadujeme zajištění odborné způsobilosti tzv.
autorizací. CRR doporučilo, abychom pro zachování zásady zákazu diskriminace akceptovali nejen
osvědčení o autorizaci, ale i osvědčení o registraci pro osoby z členských států EU, kteří nejsou občany
ČR, ale vykonávají zde svou podnikatelskou činnost. Text je tedy nově doplněn o: „...či osvědčení
o registraci v případě osob usazených nebo hostujících...“.
- pro lepší přehlednost zadavatel doporučuje účastníkům konkrétní členění jejich nabídky. Dle CRR
však z výčtu není zřejmý apel na předložení oceněného výkazu výměr. Text je tedy nově doplněn o:
„...včetně výkazu výměr...“.
návrh smlouvy o dílo
- zhotovitel stavby má mít uzavřenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z plnění zakázky. CRR
upozornilo, že předložení této smlouvy nikde neakcentujeme a že pojistná smlouva objevuje až při výčtu
příloh smlouvy. Byť z tohoto výčtu vyplývá, že pojistná smlouva zhotovitele je nedílnou součástí
smlouvy o dílo, je ve smlouvě nově formulováno: „Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená
rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje uchovávat originál smlouvy, přílohy všechny doklady
vztahující se k dílu. Původně bylo ve smlouvě uvedena archivační doba 10 let. CRR upozornilo na
podmínky pro přjímce dotace a vyzvalo k nápravě. Nově zní formulace takto: „Zhotovitel se zavazuje
řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů
a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to
minimálně do roku 2028.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje umožnit kontrolním orgánům všechny nezbytné informace.
S odkazem na podmínky pro příjemce dotace CRR vyzvalo k úpravě textu, aby byla umožněna kontrola
nad rámec zákona o finanční kontrole. Nově formulace zní: „Zhotovitel se zavazuje poskytnout
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu
všechny nezbytné informace a dokumentaci související s realizací projektu také zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
- faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Na výzvu CRR v souvislosti
s podmínkami pro příjemce dotace byla smlouva týkající se fakturace doplněna o: „...dále musí
obsahovat číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916)...“.
výkaz výměr

3/8

- u některých položek souvisejících s veřejným osvětlením CRR došlo k závěru, že se jedná o názvy
výrobků, které platáí za význačné pro jejich výrobce, proto doporučilo u těchto odkazů doplnit o
formulaci, že výrobky mohou být nahrazeny jinými, kvalitativně srovnatelnými. Výkaz výměr je tak
nově doplněn o poznámku: „je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky
a kvalitativně srovnatelnými parametry“. Jedná se o tyto položky: chránička KOPOFLEX 50; chránička
KOPODUR 110; chránička KOPOHALF 110; svítidlo TYP PRE2 BGP621 DN11(5233 lm; 47.0 W)
obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka - dle projektové specifikace
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Kubelíkova-Řepná a Uralská)
zadávací dokumentace:
- jelikož požadujeme harmonogram postupu prací s týdenní podrobností, doporučilo CRR uvést
i informaci, jakou podobu má mít a jaká je jeho podmínka předložení. Text je tedy nově doplněn
o „...který účastník předloží jakou součást své nabídky. Podobu harmonogramu si volí každý účastník
sám.“
- jako zadávací podmínku týkající se profesní kvalifikace požadujeme zajištění odborné způsobilosti tzv.
autorizací. CRR doporučilo, abychom pro zachování zásady zákazu diskriminace akceptovali nejen
osvědčení o autorizaci, ale i osvědčení o registraci pro osoby z členských států EU, kteří nejsou občany
ČR, ale vykonávají zde svou podnikatelskou činnost. Text je tedy nově doplněn o: „...či osvědčení
o registraci v případě osob usazených nebo hostujících...“.
- pro lepší přehlednost zadavatel doporučuje účastníkům konkrétní členění jejich nabídky. Dle CRR
však z výčtu není zřejmý apel na předložení oceněného výkazu výměr. Text je tedy nově doplněn o:
„...včetně výkazu výměr...“.
návrh smlouvy o dílo
- zhotovitel stavby má mít uzavřenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z plnění zakázky. CRR
upozornilo, že předložení této smlouvy nikde neakcentujeme a že pojistná smlouva objevuje až při výčtu
příloh smlouvy. Byť z tohoto výčtu vyplývá, že pojistná smlouva zhotovitele je nedílnou součástí
smlouvy o dílo, je ve smlouvě nově formulováno: „Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená
rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje uchovávat originál smlouvy, přílohy všechny doklady
vztahující se k dílu. Původně bylo ve smlouvě uvedena archivační doba 10 let. CRR upozornilo na
podmínky pro přjímce dotace a vyzvalo k nápravě. Nově zní formulace takto: „Zhotovitel se zavazuje
řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů
a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to
minimálně do roku 2028.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje umožnit kontrolním orgánům všechny nezbytné informace.
S odkazem na podmínky pro příjemce dotace CRR vyzvalo k úpravě textu, aby byla umožněna kontrola
nad rámec zákona o finanční kontrole. Nově formulace zní: „Zhotovitel se zavazuje poskytnout
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu
všechny nezbytné informace a dokumentaci související s realizací projektu také zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
- faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Na výzvu CRR v souvislosti
s podmínkami pro příjemce dotace byla smlouva týkající se fakturace doplněna o: „...dále musí
obsahovat číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916)...“.
výkaz výměr
- u některých položek souvisejících s veřejným osvětlením CRR došlo k závěru, že se jedná o názvy
výrobků, které platáí za význačné pro jejich výrobce, proto doporučilo u těchto odkazů doplnit o
formulaci, že výrobky mohou být nahrazeny jinými, kvalitativně srovnatelnými. Výkaz výměr je tak
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nově doplněn o poznámku: „je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky
a kvalitativně srovnatelnými parametry“. Jedná se o tyto položky: chránička KOPOFLEX 40; chránička
KOPODUR 110
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Průmyslová)
zadávací dokumentace:
- jelikož požadujeme harmonogram postupu prací s týdenní podrobností, doporučilo CRR uvést
i informaci, jakou podobu má mít a jaká je jeho podmínka předložení. Text je tedy nově doplněn o:
„...který účastník předloží jakou součást své nabídky. Podobu harmonogramu si volí každý účastník
sám.“
- jako zadávací podmínku týkající se profesní kvalifikace požadujeme zajištění odborné způsobilosti tzv.
autorizací. CRR doporučilo, abychom pro zachování zásady zákazu diskriminace akceptovali nejen
osvědčení o autorizaci, ale i osvědčení o registraci pro osoby z členských států EU, kteří nejsou občany
ČR, ale vykonávají zde svou podnikatelskou činnost. Text je tedy nově doplněn o: „...či osvědčení
o registraci v případě osob usazených nebo hostujících...“.
- pro lepší přehlednost zadavatel doporučuje účastníkům konkrétní členění jejich nabídky. Dle CRR
však z výčtu není zřejmý apel na předložení oceněného výkazu výměr. Text je tedy nově doplněn o:
„...včetně výkazu výměr...“.
návrh smlouvy o dílo
- zhotovitel stavby má mít uzavřenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z plnění zakázky. CRR
upozornilo, že předložení této smlouvy nikde neakcentujeme a že pojistná smlouva objevuje až při výčtu
příloh smlouvy. Byť z tohoto výčtu vyplývá, že pojistná smlouva zhotovitele je nedílnou součástí
smlouvy o dílo, je ve smlouvě nově formulováno: „Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená
rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje uchovávat originál smlouvy, přílohy všechny doklady
vztahující se k dílu. Původně bylo ve smlouvě uvedena archivační doba 10 let. CRR upozornilo na
podmínky pro přjímce dotace a vyzvalo k nápravě. Nově zní formulace takto: „Zhotovitel se zavazuje
řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů
a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to
minimálně do roku 2028.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje umožnit kontrolním orgánům všechny nezbytné informace.
S odkazem na podmínky pro příjemce dotace CRR vyzvalo k úpravě textu, aby byla umožněna kontrola
nad rámec zákona o finanční kontrole. Nově formulace zní: „Zhotovitel se zavazuje poskytnout
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu
všechny nezbytné informace a dokumentaci související s realizací projektu také zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
- faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Na výzvu CRR v souvislosti
s podmínkami pro příjemce dotace byla smlouva týkající se fakturace doplněna o: „...dále musí
obsahovat číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916)...“.
výkaz výměr
- u některých položek souvisejících s veřejným osvětlením CRR došlo k závěru, že se jedná o názvy
výrobků, které platáí za význačné pro jejich výrobce, proto doporučilo u těchto odkazů doplnit o
formulaci, že výrobky mohou být nahrazeny jinými, kvalitativně srovnatelnými. Výkaz výměr je tak
nově doplněn o poznámku: „je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky
a kvalitativně srovnatelnými parametry“. Jedná se o tyto položky: chránička KOPODUR 40; chránička
KOPODUR 110; svítidlo LUMA1 AS, 68W, 5700K dle TZ
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Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (přechod pro chodce ul. Krajinská a u DDH)
zadávací dokumentace:
- jelikož požadujeme harmonogram postupu prací s týdenní podrobností, doporučilo CRR uvést
i informaci, jakou podobu má mít a jaká je jeho podmínka předložení. Text je tedy nově doplněn o:
„...který účastník předloží jakou součást své nabídky. Podobu harmonogramu si volí každý účastník
sám.“
- jako zadávací podmínku týkající se profesní kvalifikace požadujeme zajištění odborné způsobilosti tzv.
autorizací. CRR doporučilo, abychom pro zachování zásady zákazu diskriminace akceptovali nejen
osvědčení o autorizaci, ale i osvědčení o registraci pro osoby z členských států EU, kteří nejsou občany
ČR, ale vykonávají zde svou podnikatelskou činnost. Text je tedy nově doplněn o: „...či osvědčení
o registraci v případě osob usazených nebo hostujících...“.
- pro lepší přehlednost zadavatel doporučuje účastníkům konkrétní členění jejich nabídky. Dle CRR
však z výčtu není zřejmý apel na předložení oceněného výkazu výměr. Text je tedy nově doplněn o:
„...včetně výkazu výměr...“.
návrh smlouvy o dílo
- zhotovitel stavby má mít uzavřenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z plnění zakázky. CRR
upozornilo, že předložení této smlouvy nikde neakcentujeme a že pojistná smlouva objevuje až při výčtu
příloh smlouvy. Byť z tohoto výčtu vyplývá, že pojistná smlouva zhotovitele je nedílnou součástí
smlouvy o dílo, je ve smlouvě nově formulováno: „Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená
rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje uchovávat originál smlouvy, přílohy všechny doklady
vztahující se k dílu. Původně bylo ve smlouvě uvedena archivační doba 10 let. CRR upozornilo na
podmínky pro přjímce dotace a vyzvalo k nápravě. Nově zní formulace takto: „Zhotovitel se zavazuje
řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů
a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to
minimálně do roku 2028.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje umožnit kontrolním orgánům všechny nezbytné informace.
S odkazem na podmínky pro příjemce dotace CRR vyzvalo k úpravě textu, aby byla umožněna kontrola
nad rámec zákona o finanční kontrole. Nově formulace zní: „Zhotovitel se zavazuje poskytnout
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu
všechny nezbytné informace a dokumentaci související s realizací projektu také zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
- faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Na výzvu CRR v souvislosti
s podmínkami pro příjemce dotace byla smlouva týkající se fakturace doplněna o: „...dále musí
obsahovat číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916)...“.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr. Milady Horákové
zadávací dokumentace:
- jelikož požadujeme harmonogram postupu prací s týdenní podrobností, doporučilo CRR uvést
i informaci, jakou podobu má mít a jaká je jeho podmínka předložení. Text je tedy nově doplněn o:
„...který účastník předloží jakou součást své nabídky. Podobu harmonogramu si volí každý účastník
sám.“
- jako zadávací podmínku týkající se profesní kvalifikace požadujeme zajištění odborné způsobilosti tzv.
autorizací. CRR doporučilo, abychom pro zachování zásady zákazu diskriminace akceptovali nejen
osvědčení o autorizaci, ale i osvědčení o registraci pro osoby z členských států EU, kteří nejsou občany
ČR, ale vykonávají zde svou podnikatelskou činnost. Text je tedy nově doplněn o: „...či osvědčení
o registraci v případě osob usazených nebo hostujících...“.
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- pro lepší přehlednost zadavatel doporučuje účastníkům konkrétní členění jejich nabídky. Dle CRR
však z výčtu není zřejmý apel na předložení oceněného výkazu výměr. Text je tedy nově doplněn o:
„...včetně výkazu výměr...“.
návrh smlouvy o dílo
- zhotovitel stavby má mít uzavřenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z plnění zakázky. CRR
upozornilo, že předložení této smlouvy nikde neakcentujeme a že pojistná smlouva objevuje až při výčtu
příloh smlouvy. Byť z tohoto výčtu vyplývá, že pojistná smlouva zhotovitele je nedílnou součástí
smlouvy o dílo, je ve smlouvě nově formulováno: „Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená
rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje uchovávat originál smlouvy, přílohy všechny doklady
vztahující se k dílu. Původně bylo ve smlouvě uvedena archivační doba 10 let. CRR upozornilo na
podmínky pro přjímce dotace a vyzvalo k nápravě. Nově zní formulace takto: „Zhotovitel se zavazuje
řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů
a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to
minimálně do roku 2028.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje umožnit kontrolním orgánům všechny nezbytné informace.
S odkazem na podmínky pro příjemce dotace CRR vyzvalo k úpravě textu, aby byla umožněna kontrola
nad rámec zákona o finanční kontrole. Nově formulace zní: „Zhotovitel se zavazuje poskytnout
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu
všechny nezbytné informace a dokumentaci související s realizací projektu také zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
- faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Na výzvu CRR v souvislosti
s podmínkami pro příjemce dotace byla smlouva týkající se fakturace doplněna o: „...dále musí
obsahovat číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000918)...“.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova-Hrubínova-Svobody
zadávací dokumentace:
- jelikož požadujeme harmonogram postupu prací s týdenní podrobností, doporučilo CRR uvést
i informaci, jakou podobu má mít a jaká je jeho podmínka předložení. Text je tedy nově doplněn o:
„...který účastník předloží jakou součást své nabídky. Podobu harmonogramu si volí každý účastník
sám.“
- jako zadávací podmínku týkající se profesní kvalifikace požadujeme zajištění odborné způsobilosti tzv.
autorizací. CRR doporučilo, abychom pro zachování zásady zákazu diskriminace akceptovali nejen
osvědčení o autorizaci, ale i osvědčení o registraci pro osoby z členských států EU, kteří nejsou občany
ČR, ale vykonávají zde svou podnikatelskou činnost. Text je tedy nově doplněn o: „...či osvědčení
o registraci v případě osob usazených nebo hostujících...“.
- pro lepší přehlednost zadavatel doporučuje účastníkům konkrétní členění jejich nabídky. Dle CRR
však z výčtu není zřejmý apel na předložení oceněného výkazu výměr. Text je tedy nově doplněn o:
„...včetně výkazu výměr...“.
návrh smlouvy o dílo
- zhotovitel stavby má mít uzavřenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z plnění zakázky. CRR
upozornilo, že předložení této smlouvy nikde neakcentujeme a že pojistná smlouva objevuje až při výčtu
příloh smlouvy. Byť z tohoto výčtu vyplývá, že pojistná smlouva zhotovitele je nedílnou součástí
smlouvy o dílo, je ve smlouvě nově formulováno: „Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená
rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje uchovávat originál smlouvy, přílohy všechny doklady
vztahující se k dílu. Původně bylo ve smlouvě uvedena archivační doba 10 let. CRR upozornilo na
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podmínky pro přjímce dotace a vyzvalo k nápravě. Nově zní formulace takto: „Zhotovitel se zavazuje
řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů
a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to
minimálně do roku 2028.“
- zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje umožnit kontrolním orgánům všechny nezbytné informace.
S odkazem na podmínky pro příjemce dotace CRR vyzvalo k úpravě textu, aby byla umožněna kontrola
nad rámec zákona o finanční kontrole. Nově formulace zní: „Zhotovitel se zavazuje poskytnout
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu
všechny nezbytné informace a dokumentaci související s realizací projektu také zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
- faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Na výzvu CRR v souvislosti
s podmínkami pro příjemce dotace byla smlouva týkající se fakturace doplněna o: „...dále musí
obsahovat číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759)...“.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická
zadávací dokumentace:
- jako zadávací podmínku týkající se profesní kvalifikace požadujeme zajištění odborné způsobilosti tzv.
autorizací. CRR doporučilo, abychom pro zachování zásady zákazu diskriminace akceptovali nejen
osvědčení o autorizaci, ale i osvědčení o registraci pro osoby z členských států EU, kteří nejsou občany
ČR, ale vykonávají zde svou podnikatelskou činnost. Text je tedy nově doplněn o: „...či osvědčení
o registraci v případě osob usazených nebo hostujících...“.
návrh smlouvy o dílo
- faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Na výzvu CRR v souvislosti
s podmínkami pro příjemce dotace byla smlouva týkající se fakturace doplněna o: „...dále musí
obsahovat číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000915)...“.
Přílohy:
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