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.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Vypsání výběrového řízení na dodavatele prací pro akci „ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště"
Stručný obsah: V souvislosti s nevyhovujícím stavem povrchu sportovního hřiště v areálu ZŠ
Barvířská byl připraven projekt na výměnu povrchu hřiště. Současně s výměnou povrchu umělého trávníku - dojde také k instalaci osvětlení opravovaných ploch. Zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele je nyní připravena ke schválení.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení podmínek výběrového řízení
Zpracoval:

Machatý Petr - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 3
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. vypsání a realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na
dodavatele prací pro akci s názvem „ZŠ Barvířská - výměna povrchu hřiště“
2. návrh zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo v rámci projektu s názvem „ZŠ
Barvířská - výměna povrchu hřiště“
3. seznam dodavatelů, kteří budou v rámci veřejné zakázky vyzváni k podání nabídky, a to:
ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
Petr Folwarczny
Ing. David Kozák
JUTA a.s
BREX, spol. s r.o.

IČ: 28081722
IČ: 45121737
IČ: 87090040
IČ: 45534187
IČ: 40232549

jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy
Petr Machatý
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
Jiří Ronec
referent oddělení správy objektů a zařízení

2. náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ivana Roncová
Štěpánka Veselská
Vladimír Vavřena

vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
referent oddělení správy objektů a zařízení
referent oddělení správy objektů a zařízení

3. hodnotící komisi, která je v rámci výběrového řízení pověřena i k posuzování nabídek
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů
Tomáš Kysela
náměstek primátora
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy
Petr Machatý
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
Štěpánka Veselská referent oddělení správy objektů a zařízení
Jiří Ronec
referent oddělení správy objektů a zařízení
4. náhradníky členů hodnotící komise:
PhDr. Ivan Langr
Ivana Roncová
Jiří Ronec
Jitka Pekařová
Vladimír Vavřena

náměstek primátora
vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
referent oddělení správy objektů a zařízení
referent oddělení správy objektů a zařízení
referent oddělení správy objektů a zařízení
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ukládá
zajistit vypsání výběrového řízení a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací a výsledek předložit radě města ke schválení
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 12.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna sportovního povrchu a stavba osvětlení hřiště na
Základní škole Barvířská. Plnění zahrnuje především:
§
Odstranění starého povrch hřiště
§

Výměnu a doplnění stávajících ACO žlabů DN 100 mm

§

Kontrolu stavu stávající pružné podložky REGUPOL, prověření rovinatosti podkladu.
Lokální opravy pružné podložky

§

Položení UT3G a vsyp křemičitého písku a EPDM s atestací FIFA**,

§

Výstavba osvětlení hřiště s připojením do stávajícího rozvaděče.

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 3.900.000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
Termín plnění je sedm týdnů od protokolárního předání staveniště.

Přílohy:
Příloha č. 1 ZD ZŠ Barvířská - výměna povrchu hřiště finální
Příloha č. 2 SOD_ ZŠ Barvířská_výměna povrchu_finální
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PR/
č. j.:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště“
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel veřejné zakázky

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené ve věcech zadávání této zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro
technickou správu majetku města

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:
Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy

červen 2017
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Preambule
Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek
účastníků v rámci výběrového řízení, které není ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) realizováno
postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona.
Kompletní Zadávací dokumentace včetně všech příloh je volně přístupná na profilu zadavatele:
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I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ
Telefonní spojení:
fax:
profil zadavatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
00262978
CZ00262978
+420 485 243 111
+420 485 243 113
https://zakazky.liberec.cz/

Kontaktní osoby zadavatele
Osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné veřejné zakázky je pan Tomáš
Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku města.
Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru
majetkové správy
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických: Jiří Ronec, specialista oddělení technik –
energetik objektů a zařízení
Kontaktní osobou ve věcech administrace veřejné zakázky: Ing. Nikola Martinetz, oddělení
veřejných zakázek, tel. +420 485 243 216, e-mail: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz
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II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna sportovního povrchu a stavba osvětlení
hřiště na Základní škole Barvířská. Plnění zahrnuje především:


Odstranění starého povrch hřiště



Výměnu a doplnění stávajícího ACO žlabu DN 100 mm



Kontrolu stavu stávající pružné podložky REGUPOL, prověření rovinatosti
podkladu. Lokální opravy pružné podložky



Položen UT3G vsyp křemičitý písek a EPDM s atestací FIFA**,



Výstavba osvětlení hřiště s připojením do stávajícího rozvaděče.

Veškeré činnosti spojené s předmětem plnění jsou blíže specifikovány v projektové
dokumentaci z dubna 2016 (příloha č. 5 ZD) zpracovanou Ing. Romanem Novotným,
autorizovaným projektantem v oboru pozemních staveb, čís. autorizace ČKAIT 0500722 a
dále položkovém rozpočtu (příloha č. 6 ZD).
Pokud projektová dokumentace obsahuje konkrétní označení výrobků, které platí pro určitého
podnikatele za příznačné, tak proto, že obecný popis požadavků na použité stavební materiály
by nebyl dostatečně srozumitelný a přesný. Zadavatel připouští takto specifikované výrobky
a materiály nahradit jinými, ale s technicky a kvalitativně srovnatelnými či lepšími
parametry.

II. 1.

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 3.900.000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
V případě, že nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky překročí
předpokládanou hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako nesplnění zadávacích
podmínek a zadavatel takového účastníka z další účasti v dotčené části výběrového řízení
vyloučí.
II. 2.

Kvalitativní parametry

Dílo musí být v souladu s příslušnými technickými platnými normami (EN, FIFA a ČSN), s
obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a
rozsahem zakázky.
Kvalitativní parametry jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
II. 3.

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV

45111300-1 - Demontážní práce
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
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45236110-4 - Vyrovnávání povrchu pro sportoviště
45315100-9 - Instalace a montáž elektrotechnického zařízení

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

III.

Místo plnění: Základní škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace, Proboštská 38/6,
Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

IV.

Zahájení stavby: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli
Dokončení stavby: nejpozději do sedmi (7) týdnů od protokolárního předání staveniště,
stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z
protokolu o předání a převzetí díla
Zadavatel doporučuje dodavatelům účast na prohlídce místa plnění, kde se mohou
s problematikou předmětu plnění seznámit tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit
náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky.
Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola XII. Další informace – dotazy, konzultace.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

V.

Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Každý účastník musí
splnit kvalifikaci, tím že prokáže:
V. 1.

Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona. Splnění
základní způsobilosti se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje (viz příloha č. 2 ZD).
V. 2.

Profesní způsobilost

Účastník prokáže profesní způsobilost v následujícím rozsahu:


Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.



Účastník předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
(provádění staveb, jejich změn a odstraňování).
Zadavatel uzná za doklad podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž
výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění
dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému
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oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné
právní úpravy).
Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel zadavatelem požadované splňuje (viz příloha č. 2 ZD).
V. 3.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:
Účastník předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem za
posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. V seznamu budou uvedeny alespoň
následující údaje:





název a předmět obdobné zakázky
finanční objem zakázky
doba plnění významné zakázky
název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné
realizaci zakázky ověřit

Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň
3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 1.950.000 Kč bez DPH,
realizovaných účastníkem. Obdobnými zakázkami se rozumí zakázky spočívající
v rekonstrukci nebo výstavbě sportovišť.
Jako rovnocenný doklad k prokázání splnění technické kvalifikace je analogicky dle § 79 odst.
5 zákona možné doložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Účastník prokazuje splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel zadavatelem požadované splňuje (viz příloha č. 2 ZD).
V. 4.

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace



Prokázání splnění kvalifikace prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD.



Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle Směrnice rady č. 3RM odd. B, kap. 3,
čl. 3.15, odst. 1 je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů
dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Zadavatel si může také potřebné informace
opatřit sám.



Pokud účastník již ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace,
budou tyto dokumenty zadavatelem uznány.



Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Nejsou-li doklady
vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich překlad do českého jazyka. Nevztahuje se
na doklady předložené ve slovenském jazyce.



Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
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Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria ve smyslu § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím
poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli navíc předložit:
a) česné prohlášení poddodavatele o splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti
ve smyslu § 77 odst. 1 zákona a
b) písemný závazek poddodavatele 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.
Několik dodavatelů může podat společnou nabídku. V tom případě musí každý dodavatel
splnit základní způsobilost a profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 zákona samostatně
a další případná kritéria musí splnit společně



Pokud byla způsobilost získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady
budou předloženy s překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad
do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.



Nesplní-li účastník kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude
z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

VI.

PODDODAVATELÉ

Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů
účastníka. Seznam poddodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (viz příloha č. 6
ZD) .
Seznam bude obsahovat minimálně:




název – obchodní jméno poddodavatele,
základní identifikační údaje a
přehled věcného rozsahu plnění, kterým se poddodavatel bude podílet na realizaci
předmětu veřejné zakázky.

Pokud účastník prostřednictvím poddodavatele zároveň prokazuje některý z kvalifikačních
předpokladů, musí účastník v nabídce prokázat splnění základní způsobilosti a profesní
způsobilosti poddodavatelem čestným prohlášením a dále předložit písemný závazek
k poskytnutí plnění veřejné zakázky s poddodavatelem (viz kapitola V. 4. Podmínky společné
pro prokazování kvalifikace).
Poddodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném
v písemném závazku.
Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace
ve shodné rozsahu jako poddodavatel původní.
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VII.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník stanoví nabídkovou cenu formou oceněného položkového rozpočtu (viz příloha č. 4
ZD) za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou
v českých korunách.
Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, je pro stanovení
nabídkové ceny rozhodující položkový rozpočet. Jakékoliv zásahy do obsahu či množství
stanovených zadavatelem v položkách položkového rozpočtu jsou, vyjma doplnění ceny,
nepřípustné.
Celková nabídková cena bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění
bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena
včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu
realizace veřejné zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré
související náklady musí účastník zahrnout do ceny zakázky.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny
nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Součástí nabídky bude ze strany účastníka podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je zpracován
ze strany zadavatele a který je součástí této zadávací dokumentace (viz příloha č. 3 ZD) a který
musí být ze strany účastníka akceptovaný v nezměněné podobě a v plném rozsahu, kromě
těch ustanovení smlouvy, která vyžadují doplnění údajů o účastníkovi, ceny díla a jím
pověřených osob k provádění díla.
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání (výpis z obchodního
rejstříku, plná moc, podpisový vzor).
Zadavatel si stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel
ani osoba s ním propojená (propojená osoba viz § 73 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích).
Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
Záruky a sankce
Záruky a sankce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
Ostatní ujednání
Ostatní ujednání jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
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IX.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria hodnocení, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše
nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu
s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

X.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí dnem X. X. 2017 v X:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ
MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat
osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek či způsobem
stanoveným v zadávací dokumentaci (resp. v dodatečných informacích zveřejněných na profilu
zadavatele) nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích
podmínek musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být
předložen jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez
překladu.
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána účastníkem, resp. osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka (u právnických osob v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp.
osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží účastník v nabídce kopii plné
moci.
Z důvodu ochrany oprávněných zájmů účastníků doporučuje zadavatel účastníkům podat svou
nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace)
zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat
nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být
neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou účastníka.
Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních – v jednom originále
a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL.
Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako „kopie“.
Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení nabídky
bude obsahovat zejména nabídkovou část (titulní list, návrh smlouvy, cenovou nabídku).
V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce
označené NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení
o pozdním doručení nabídky.
Zadavatel preferuje odesílání písemností formou datové zprávy. Nemá-li účastník
zpřístupněnou datovou schránku a požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na
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jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, uvede
tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje na „titulním listu“ své
nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka účastníkem převzata, bude přesto
považována za doručenou.
Zadavatel doporučuje předložit nabídku v tomto jednotném členění:
Titulní list nabídky – obsahující identifikační údaje o účastníkovi a celkovou
nabídkovou cenu (viz příloha č. 1 ZD)
Obsah nabídky – s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů
a celkového počtu listů v nabídce
Doklad prokazující způsob podepisování za účastníka
Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení (viz příloha č. 2 ZD)
Návrh smlouvy
Položkový rozpočet
Seznam poddodavatelů (viz příloha č. 6 ZD)
Přílohy (nepovinné)

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

X. 1.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, tj. lhůtu, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí z výběrového řízení
odstoupit, stanovuje zadavatel na 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
X. 2.

Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne X. X. 2017 v X:00 hod. na adrese zadavatele
(budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 1. patro, zasedací místnost č. 114. Otevírání
obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého účastníka, který podal nabídku.

XI.

DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE

1. Písemné dotazy
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné
dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK
(https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na
adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše
1, 460 59 Liberec.
Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být doručena nejpozději
4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem známým dodavatelům
a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele.
2. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne X. X 2017 od 10:00 do 11:00 hod. Místo srazu
zájemců je před vstupem do Základní a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvková
organizace, ulice Proboštská 38/6, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec 7.
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Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky je pan Jiří Ronec, tel.: 734 365 979. Za každého
zájemce se prohlídky místa plnění mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci.

XII.

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE



Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku.



Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.



Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve
výběrovém řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně
oznámí účastníkovi.



Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.



Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.



Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.



Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky.



Zadavatel nepřipouští variantní řešení.



Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.



Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou
nabídku.



Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového řízení
a případné oznámení o vyřazení nabídky se považuje za doručené okamžikem zveřejnění
na profilu zadavatele.



Zadavatel nepřipouští podání námitek v tomto výběrovém řízení.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky a
vyloučení účastníka z další účasti v tomto výběrovém řízení.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele: ..........................................
Tomáš Kysela
náměstek primátora
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
č. 0060/17/

DS201700

na akci „ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel:
zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
panem Jiřím Roncem, technikem oddělení správy objektů a
zařízení
00262978
CZ00262978
43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupené:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl .., vložka
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět, účel a místo plnění
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
2) Předmětem plnění této smlouvy je výměna sportovního povrchu hřiště a stavba osvětlení
hřiště na Základní škole Barvířská. Dílo je specifikováno v projektové dokumentaci
z dubna 2016 od Ing. Radovan Novotného, autorizovaného projektanta v oboru
pozemních staveb, čís. autorizace ČKAIT 0500722.
Bližší specifikace díla je dále uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. této
smlouvy.
3)

Předmětem plnění jsou zejména tyto práce:
 Odstranění starého povrchu hřiště.
 Výměna a doplnění stávajícího ACO žlabu DN 100 mm
 Kontrola stavu stávající pružné podložky REGUPOL a prověření rovinatosti podkladu,
lokální opravy pružné podložky

 Položení UT3G (umělé trávy třetí generace) vsyp křemičitý písek a EPDM s atestací
FIFA**,
 Výstavba osvětlení hřiště s připojením do stávajícího rozvaděče.
4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova funkčnosti sportoviště a stavba
osvětlení.
5) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály
a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN.
6) Místo plnění: Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková
organizace, Proboštská 38/6, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec 7

III. Termín plnění
1)

Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli

2) Dokončení a předání díla: nejpozději do sedmi (7) týdnů od protokolárního předání
staveniště, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků
na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla
3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů
od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště
zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního
předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník
1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro
stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje,
že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho
provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním
staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku
stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící
zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě
objednatele.
3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce
vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše
spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které

zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku
při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav
konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové
organizaci Základní a Mateřská škola Barvířská, Liberec, která s budovou
hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou,
kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.
4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům,
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat
na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá
za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště
osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby,
tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný
pohyb v prostoru staveniště.
5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do
nemovitostí sousedících se staveništěm.
6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené
staveništi a povaze stavby.
7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný
stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které
v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit
veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný,
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací,
údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich
činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky
od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska
budoucí kvality a vlastností stavby apod.
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor,
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení
stavby.
11) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s
ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

12) Staveniště je čistý prostor kuchyně, po každém přerušení prací se zhotovitel zavazuje
uvést prostor do náležitého hygienického stavu, který umožní vaření stravy. Zhotovitel
využije všech dostupných prostředků, aby zajistil bezprašnost montáže.
13) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za provozu, dle možností a
podmínek provozu kuchyně.

V. Cena za dílo
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze
dne ………………… podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku

„ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:
Celková cena díla bez DPH

Kč

DPH 21%

Kč

Celková cena díla včetně DPH

Kč

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení
lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání
a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí,
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody,
bankovní garance, daně, cla, poplatky.
4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla
dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové
kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky
1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené
celkové faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek,
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo
k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD,
zachycující průběh plnění.
3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů
uvedených v následujícím odstavci.
6) a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v
důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž
rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny
původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a
zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a
dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS
neobsažených.
Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den
prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo
nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.
3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a
započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.
4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad
v záruce.
5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den
prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV.
odst. 8 smlouvy.
6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý
jednotlivý případ.
7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den,
kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.
8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto
článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do
3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.
9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je
zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé
v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v
době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn.,
že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů,
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo,
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací
na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně
všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského
zákoníku
IX. Prodloužení lhůty plnění
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu
s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění
může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude
zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem
neplnění závazku zhotovitele)
o v důsledku vyšší moci

X. Záruky
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před
podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost použitých materiálů umělého
povrchu hřiště a sloupů osvětlení v délce stanovené výrobcem, minimálně však v délce 24
měsíců a smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního
předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto
vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude
s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem,
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich
oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele
dohodnuta lhůta delší.
XI. Předání a převzetí díla
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu
oprávněná v místě plnění díla.
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich
ukončení.
3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla
(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla
jeho způsobilost sloužit svému účelu.
5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu
předávacího protokolu.
6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou
předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména,
revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová
dokumentace skutečného provedení stavby.
8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta.
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné
podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele
s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
XIII. Poddodavatelé
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů,
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů.
Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel
odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální
písemný seznam všech svých poddodavatelů.
2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je
v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna
poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i
realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel
prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po
předchozím písemném souhlasu objednatele.
3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na
území ČR.
4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním
nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá
zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o
odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat
zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení
náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XV. Ostatní ujednání
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou vyhotoveních.
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.
6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č …………. ze dne
………….
XVI. Přílohy smlouvy
Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:
1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu
2. Seznam poddodavatelů
V Liberci dne ………………………………

Za zhotovitele:

…………………………….

Za objednatele:

………………………………
Tomáš Kysela
náměstek primátora

