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1.1. Zékladni (Idaje
Nézev: Mésto Novy Bydiov
SI’dlo: Masarykovo némésti 1, 504 01 NOV}? Bydiov
ICO: 00269247
(déle jen ,,Zadavate|“)

1.2. Statutérni orgén Zadavatele
Osobou oprévnénou k éinénl' prévnl'ch Ukonfi souvisejl'cich s touto vefejnou zakézkou je:
Ing. Pavel Louda, starosta

1.3. Osoba povéf'ené zadavatelskYmi éinnostmi
Nézev: Mgr. Petr Panyr, advokétnl’ kanceléf
SI’dlo: Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2
Poboéka: Plzefiské 4. 150 00 Praha 5
ICO: 69288721

2.1. Pfedmét vef'ejné zakézky

2.1.1. Obecné specifikace pfedmétu vel‘ejné zakézky

Pfedmétem veFejné zakézky je realizace sanaénich praci v lokalité bWalého podniku Kovoplast a
v sousednl’m intravilénu mésta Novy Bydiov, jejichi vilsledkem musi byt pfedevél'm odstranéni éésti
kontaminovanych zemin tak, aby se eliminovalo vymyvéni polutantt‘] do podzemnl'ch vod, a déle
sniiem’ kontaminace CLET v podzemni vodé tak, aby nedochézelo ke ékodliv emisim polutantL‘]
do ovzduél'.

2.1.2. Podrobné technické specifikace pfedmétu vefejné zakézky

Préce k naplném’ vyée specifikovanych CI'IL‘], jakoi i k dosaiem’ poiadovanych cilovych hodnot, budou
rozdéleny do 3 zékladnich éésti s touto néplm’:

i. Realizace stavebné-technickych praci spojenych sodtéibou kontaminovanych zemin a
vybudovém’m sité novych aplikaénich vrti] a doplném’ vrtfl monitorovacn’ch.

ii. Realizace sanace kontaminace podzemnl' vody.

iii. Monitoring vyvoje zneéiétém’ a zévéreéné vyhodnocem’ provedenych praci.

Pfedmét vefejné zakézky, zahrnujici realizaci vyée uvedenych aktivit, bude rozdélen do etap a tyto
da’le do dilél'ch L'Jkolfl takto:

Etaga 0: Vypracovénl’ provédéciho projektu praci
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Etapa 1: Podrobny sanaéni prflzkum, stavebné-technické préce a instalace sité aplikaénich,
éerpacich a monitorovacich vrtfl

Etapa 1.1.: Sanaéni prfizkum Membrane Interface Probe — Sondéi sprostorovou detekci
kontaminace chlorovanych uhlovodikt‘]

Etapa 1.2.: Stavebné-technické préce

Etapa 1.2.1.: Statické zabezpeéeni budov a sanaénioh vykopl‘]

Etapa 1.2.2.: Likvidace ohnisek zneéiéténi

Etapa 1.3.: Vybudovéni sité aplikaénich, éerpacich a monitorovacich vrtL‘]

Etapa 1.3.1.: Vrty pro aplikaci ISCO

Etapa 1.3.2.: Vrty pro aplikaci BRD

Etapa 1.3.3.: Vrty pro sanaéni éerpéni podzemni vody

Etapa 1.3.4.: Monitorovaci vrty zékladni monitorovaci sité

Etapa 1.4.: Ovéreni a aktualizace vychozich stavu kontaminace pred zahéjenim sanaénich
praci

Etapa 1.4.1.: V3'IChozi stav kontaminace podzemni vody

Etapa 1.4.2.: Ovéreni kvality vnitrniho ovzduél'

Etapa 2: Sanace podzemni vody

Etapa 2.1.: Laboratorni testy technologie ISCO — ohnisko kontaminace v severni éésti areélu

Etapa 2.2.: Sanaém’ éerpéni kontaminované podzemni vody v prflbéhu aplikace ISCO

Etapa 2.3.: Aplikace metod in situ chemické oxidace (ISCO) a biologické reduktivni dechlorace
(BRD)

Etapa 2.3.1.: Aplikace metody chemické oxidace in situ — metoda ISCO

Etapa 2.3.2.: Aplikace metody biologické reduktivni dehalogenace in situ — metoda BRD

Etapa 3: Monitoring a zévéreéné vyhodnoceni provedenych praci

Etapa 3.1.: Monitoring kvality podzemni vody a kvality vnitrniho ovzduéi

Etapa 3.1.1.: Prflbéiny monitoring kvality podzemni vody v prflbéhu sanaénich praci

Etapa 3.1.2.: Monitoring kvality podzemni vody a kvality vnitrniho ovzduéi po ukonéeni
aplikaci 0800 a BRD

Etapa 3.1.3.: Zévéreém’ monitoring kvality podzemni vody pro prfikaznost dosaieni ciloch
limitfl sanace

Etapa 3.2.: Vyhodnoceni praci a névrh post—sanaéniho monitoringu

Detailni specifikace predmétu verejné zakézky je obsaiena v Projektové dokumentaci s nézvem
,,Sanace stare ekologické zétéZe v areélu byvale'ho podniku Kovoplast a sousednim intravilénu mésta

Now Bydzov“.—e-servis
Praha spol. s r.o., 29. 11. 2017 (déle jen ,,Projektové dokumentace“), které tvoFI' pi‘ilohu (E. 1 Vzorové
Smlouvy o dilo, které tvori Pi'ilohu E. 1 této zadévaci dokumentace.
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Dalél’ podml’nky pro realizaci pfedmétu vefejné zakézky, které budou pro vybraného dodavatele
zévazné, jsou obsaZeny v daléich pfl’lohéch Vzorové smlouvy o dl'lo. Konkrétné se jedné zejména o
Zévazné stanovisko MZP k iédosti k OPZP, prioritnl' 033 3, specificky Oil 3.4 ze dne 31.1.2017, 6.j.
MZP/208/750/312 (déle jen ,,Stanovisko MZP“), které tvofl' pfilohu 6:. 3 Vzorové Smlouvy o dilo, které
tvoFi Pfilohu 6. 1 této zadévaci dokumentace.

2.2. Klasifikace pfedmétu vef'ejné zaka’zky

Klasifikace vefejné zakézky:

CPV kédy: 90722100-5 Sanace prflmyslovyIch zén
90733900-3 Ciéténi nebo sanace zneéiéténych podzemnl'ch vod
90733700-1 Monitorovénl' a kontrola zneéiétém’ podzemnl'ch vod
90732300-0 Ciéténi nebo sanace zneéiéténé pfldy
90732200-9 Odstrafiovéni zneéiéténé pOdy
90740000-6 Sledovéni, monitorovénl' zneéiét’ujl’cich Iétek a sanace
45000000-7 Stavebni préce
45112000-5 VX/kopové a zemnl’ préce
90500000-2 Sluiby souvisejici s likvidaCI' odpadfi a odpady

2.3. Zadévaci dokumentace a daléi podml’nky

Informace a Udaje uvedené v jednotlivych ééstech této zadévaci dokumentace a v ph’lohéch zadévaci
dokumentace vymezuji za’vazné poiadavky Zadavatele na veFejnou zakézku. Tyto poiadavky je
dodavatel povinen plné a bezvyjimeéné respektovat pfi zpracovém’ své nabl’dky a ve své nabl'dce je
akceptovat. Neakceptovém’ poiadavkfl Zadavatele uvedenYch v této zadévaci dokumentaci a v
pfilohéch zadévaci dokumentace bude povaiovéno za nesplném’ zadévacich podml’nek s nésledkem
vylouéenl' dodavatele z dalél' Ubasti na zadévacim fizenl'.

2.4. Pfedpoklédané hodnota vefejné zakézky
Celkové pFedpoklédané hodnota celé vefejné zakézky éim’ 79 987 800,- Kc“: (slovy: sedmdesét devét
milionfl devét set osmdesét sedm tisic osm set korun éeskflch) bez DPH, tj. 96 785 238,- Kc";
(slovy: devadesét éest milionL‘] sedm set osmdesét pét tisic dvé sté tFicet osm korun éeskych) véetné
DPH.

2.5. Zdroj financovéni pfedmétu vefejné zakézky

PFedmét vefejné zakézky je spolufinancovén z prostfedkfi Evropskych strukturélm’ch a investiém’ch
fondL‘], a to vrémci Operaéniho programu Zivotni prostfedi 2014 - 2020 prostfednictvim projektu
,,Sanace staré ekologické zétéZe v areélu byvalého podniku Kovoplast a sousedm’m intravilénu mésta
Novy Bydiov“, registraém’ (":I'slo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007542.

3.1. Doba plnéni vefejné zakézky

Poiadovanytermin zahéjenl' plnénl': na zékladé vyzvy zadavatele k zahéjem’ plném’, které
bude vyhotovena bez zbyteéného odkladu po nabytl'
Uéinnosti smlouvy na plnénl' veFejné zakézky
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POZadovany termin dokonéenl' plnéni: do 51 mésicfi 0d doruéenl' vyzvy k zahéjenl' plnénl'

Délky a névaznost jednotlivych etap jsou obsaieny v aktualizovaném harmonogramu, ktery tvofl'
pfilohu 6. 10 Vzorové Smlouvy 0 mm, které tvofl' Pf‘ilohu 6. 1 této zadévaci dokumentace.

3.2. Misto plnéni vef'ejné zakézky

Mistem plnénl' vefejné zakézky je areél bylvalého podniku Kovoplast a pfilehlé Iokality v Novém
Bydiové. Pfesné identifikace dotéenych pozemkfl je uvedena v Projektové dokumentaci.

3.3. Prohlidka mista plnéni vefejné zakézky

Prohlidka mista plnénl' se uskuteénl' dne 4. 6. 2019. Sraz uéastnl'kl‘] prohll'dky mista plnénl' je
v 10.00 hod. pfed areélem bWalého Kovoplastu v ulici K. J. Erbena, Novy Bydiov. PFi prohll’dce mista
plnénl’ mohou zéstupci dodavatelfl vznééet dotazy, ale odpovédi na né v Listnl' podobé majl' pouze
informativnl' Charakter a nenl' moZné dovolévat se jejich zévaznosti. Uvedenym nenl' dotéeno
oprévném’ dodavatele poiadovat vysvétlenl' zadévaci dokumentace dle 6|. 12, étvrté odréika, této
zadévaci dokumentace.

Dodavatel je povinen v souladu 3 § 73 a nésl. Zékona v nabidce prokézat splnénl’ kvalifikace. Pokud
neni v této zadévaci dokumentaci uvedeno jinak, je dodavatel povinen prokézat kvalifikaci v povinném
rozsahu, formé a zpflsobem dle Zékona.

4.1. Zékladnizpflsobilost

4.1.1. ZpflsobilYm neni dodavatel, ktery:

a) byl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pFed zahéjem’m zada’vacfho Fl’zenl’ pravomocné
odsouzen pro trestny 6in uvedeny v pfiloze ('3. 3 Zékona nebo obdobny trestny éin podle prévnl'ho Fédu
zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzem’m se nepFihll’ii,

b) mé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci danl' zachycen splatny dafiovy
nedoplatek,

c) mé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penéle na
vefejné zdravotm’ pojiéténi,

d) mé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penéle na
sociélnl’ zabezpeéem’ a pfispévku na sta’tm’ politiku zaméstnanosti,

e) je v Iikvidaci, proti némuZ bylo vydéno rozhodnuti o Upadku, vfléi némui byla naFI'zena nucené
spréva podle jiného prévniho pfedpisu nebo v obdobné situaci podle prévm’ho Fédu zemé sidla
dodavatele.

4.1.2. Je-li dodavatelem prévnické osoba

musi podml'nku podle pism. 4.1.1. pism. a) splfiovat tato prévnické osoba a zérovefi kaidy élen
statutérniho orgénu. Je-Ii élenem statutérniho orga’nu dodavatele prévnické osoba, musi podml’nku
podle 4.1 .1. pl'sm. a) splfiovat:
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a) tato prévnické osoba,

b) kaZdy clen statutérniho orgénu této prévnické osoby a

c) osoba zastupujici tuto prévnickou osobu v statutérnim orgénu dodavatele.

Ucastni-Ii se zadévaciho Fizeni pobocka zévodu

d) zahranicm’ prévnické osoby, musi podminku podle 4.1.1. pism. a) splnovat tato prévnické osoba a
vedouci pobocky zévodu,

e) ceské prévnické osoby, musi podminku podle 4.1.1. pism. a) splr'iovat osoby uvedené v odstavci
4.1.2 pism. a) 32 c) a vedouci pobocky zévodu.

4.1.3. Dodavatel prokazuje splnéni podminek zékladnl’ zpflsobilosti ve vztahu k Ceské
republice pfedloienim:

a) visu z evidence Rejstfiku trestl‘ll ve vztahu k 4.1.1. pism. a)
(Zadavatel upozornuje dodavatele na skuteénost, z'e je tr'eba doloz'it vis z evidence Rejstr'iku trestL'i
pr'is/us'nych fyzickych osob a rovnéz' vis z evidence Rejstfiku trestL‘i pr'islus'nYCh prévnickych osob,
je-li relevantm),

b) potvrzeni pi'l'sluéného financniho Uiadu ve vztahu k 4.1.1. pism. b),

c) pisemného cestného prohlééenl’ ve vztahu ke spotfebnl’ dani ve vztahu k 4.1.1. pl’sm. b)

d) pisemného cestného prohlééeni ve vztahu k 4.1.1. pism. c),

e) potvrzeni pn'sluené okresni sprévy sociélniho zabezpeéem’ ve vztahu k 4.1.1. pism. d),

f) V§Ipisu z obchodniho rejsti'iku, nebo pFedloienI’m pisemného cestného prohlééenl' v pFI’padé, 2e neni
v obchodnim rejsti'iku zapsén, ve vztahu k 4.1.1. pism. e).

4.2. Profesnizpflsobilost

Splnéni profesni zpflsobilosti dodavatel prokéie piedloéenim:

3) ve vztahu k Ceské republice piedloienim vypisu z obchodm’ho rejstfiku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiny prévni piedpis zépis do takove evidence vyiaduje;

b) dokladfl o oprévnéni k podnikéni podle zvléetnich prévm’ch piedpisfi v rozsahu odpovidajl’cim
piedmétu veiejné zakézky, zejména dokladl‘] prokazujl'cich pFI’sluéné 2ivnostenské oprévnéni éi
licenci. Zadavatel poiaduje doloieni téchto (jim odpovidajl'cich) Zivnostenskych oprévném’:

o Geologické préce (vézané iivnost dle Pfilohy c. 2 zékona c. 455/1991 8b., 0
Zivnostenskem podnikém’ (2ivnostensky zékon), ve zném’ pozdéjéich piedpisfl (déle jen
"22“),

o Podnikém’ v oblasti naklédéni s nebezpeénymi odpady (vézané Zivnost dle PFiIohy c. 2
22),

o vykon zeméméiicskych cinnosti (vézané iivnost dle PFilohy c. 2 22),

. Provédéni staveb, jejich zmén a odstrafiovém’ (vézané Zivnost dle Pn'lohy c. 2 22),

o Testovénl', méieni, analyzy a kontroly (volné iivnost dle PFiIohy c. 4 22);
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C) dokladu o odborné zpflsobilosti dodavatele nebo osoby, kterou dodavatel disponuje podle ust. § 3
zékona 0. 62/1988 8b., 0 geologickych pracich, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl — konkrétné
osvédéeni Ministerstva iivotm’ho prostfedi (déle jen ,,MZP“), a to pro obory:

o sanaéni geologické préce — sanace dle ust. § 2 odst. 1 pl'sm. g) zékona (3. 62/1998 8b., 0
geologickych pracn’ch,

o hydrogeologie dle ust. § 2 odst. 1 pism. c) zékona ('3. 62/1988 8b., 0 geologickS/ch pracich,

o inZenyrské geologie dle ust. § 2 odst. 1 pl'sm. d) zékona (3. 62/1988 8b., 0 geologickych
pracich;

d) dokladu o odborné zpflsobilosti dodavatele nebo osoby, kterou dodavatel disponuje, a to
konkrétné osvédéem’ o akreditaci analytické laboratore podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005
(v platném znéni) v minimélnim rozsahu na véechny projektované analyzy v rémci Projektové
dokumentace (veékeré laboratorni préce budou provédény v laboratori s akreditaci pro anally/2y
projektované v rémci sanace iAAR);

e) dokladu o odborné zpflsobilosti (osvédéem’ o autorizaci) dodavatele nebo osoby, kterou dodavatel
disponuje, dle zékona é. 360/1992 8b., 0 v3'Ikonu povolénl' autorizovanych architektfl a o vyikonu
povoléni autorizovanYch inienym a technikl‘] éinnych ve vystavbé, ve znénl' pozdéjél'ch predpisfi, a
to konkrétné pro obory:

- statika a dynamika staveb podle ust. § 5 odst. 3 pism. g) zékona é. 360/1992 Sb. a

o geotechnika podle ust. § 5 odst. 3 pism. i) zékona é. 360/1992 Sb.

4.3. Technické kvalifikace

4.3.1. Seznam vyznamnych sluieb podle ustanoveni § 79 odst. 2 pl'sm. b) Zékona

Splnénl' tohoto technického kvalifikaéniho kritéria prokéie dodavatel, ktery predloil' seznam
vy’znamny’ch sluieb poskytnutych za posledm’ch 5 let pred zaha’jenl'm zadévacr’ho Fizenl', s uvedenl'm
jejich ceny, dobyjejich poskytnuti a identifikace objednatele.

Za vyznamné sluiby pro 06e prokézéni splnéni tohoto kvalifikaém'ho predpokladu Zadavatel
povaiuje slqy spoéivajici vrealizaci obdobnych sanaém’ch praci smérujI'CI'ch kodstraném’
ekologické zétéie v pfldé a podzemnich voda’ch vpodobé kontaminace chlorovanymi uhlovodl’ky
(CLET) jako hlavnl'ho kontaminantu (déle take jen ,,obecné definice vyznamné sluiby“).

Z predloieneho seznamu musi vyplyvat, 2e:

— dodavatel v uvedeném obdobl' realizoval (dokonéil) alespofi 6 zaka’zek odpovidajl'cich obecné
definici vyznamné sluiby,

- dodavatel v uvedeném obdobi realizoval vyznamné sluiby s celkovou (souhrnnou) minimélm’
finanéni hodnotou alespor'I 80.000.000,- Kt": bez DPH,

- minimélné dvé zvyznamnych sluieb zahrnovaly sanaém’ préce na Uzeml' kontaminovaném
chlorovanymi uhlovodiky v intravilénu obce,

- minimélné jedna zvyznamnych sluieb zahrnovala realizaci prflzkumu metodou MIP
(Membrane Interface Probe — sondéi s prostorovou detekci kontaminace chlorovanYch
uhlovodikfl) 3 min. 100 bm MIP sond, ve finaném’m limitu minima’lné 10 mil. Ké bez DPH 23
takovou sluibu,

Sanace staré ekologické zétéZe v areélu byvalého podniku Kovoplast a sousedm’m intravilénu mésta
Novy Bydiov Strana 9 z 20



Zadévacr’ dokumentace

- minimélné jedna z vyznamnych sluZeb zahrnovala realizaci ovérenl' kvality vnitrnl'ho ovzduél' -

kontaminace vzduchu v pracovnl'm prostredi a v pobytovych mr’stnostech, tj. hygienické
mérem’ kvality ovzduél’ (rozsah - chlorované a aromatické uhlovodl'ky) ve stavebm’ch objektech
nachézejl'cich se nad kontaminaénr’m mrakem,

- minimélné dvé zvyznamnych sluzeb zahrnovaly provedenl' laboratornl'ch testl‘] pro realizaci
sanaénich technologii in-situ ISCO (In Situ Chemické oxidace) a BRD (Biologické reduktivni
dehalogenace),

- minimélné jedna z vyznamnych sluieb zahrnovala aplikace in-situ technologir’ ISCO a BRD,
kombinované s ochrannym sanaénim éerpénim kontaminované podzemnl’ vody v prfibéhu
aplikace, ve finanénr’m limitu minimélné 10 mil. Kc": bez DPH za takovou sluibu a

- minimélné dvé zvyznamnych sluZeb mély charakter komplexnl' sanace Iokality
kontaminované chlorovanymi uhlovodl'ky, zahrnujr’cr’ prflzkumné préce, statické zabezpeéem’
vilkopu budov a sanaénr’ch vykopfl, likvidaci ohnisek zneéiétém’ formou odtéiem’
kontaminovanych zemin, instalaci sité aplikaénich, éerpacr’ch a monitorovacr’ch vm‘], sanaci
podzemm’ vody, laboratornl' testy in—situ sanaénr’ch technologir’, aplikaci metod in-situ,
monitoring sanaénr’ch pracr’ a zévéreéné vyhodnocenr’ provedenych pracr’, a to spoleéné ve
finanénim rozsahu minimélné 40 mil. Ké bez DPH.

Z predloieného seznamu vyznamnYCh sluieb musi vyplynout pro kaédou doklédanou vyznamnou
sluibu kontaktni osoba objednatele s kontaktnl’mi Udaji (adresa, telefon a/nebo email) pro pfipadné
ovéreni informacr’ Zadavatelem.

Pro vytvorenl' seznamu vyznamnych sluieb Zadavatel doporuéuje vyuil't vzorovy Seznam
vyznamnych sluieb, ktery tvoFI’ Pfilohu E. 4 této zadévaci dokumentace.

4.3.2. Seznam technikfl, kteri se budou podilet na plnéni vef'ejné zakézky a osvédéeni
o vzdéléni a odborné kvalifikaci podle ustanovem’ § 79 odst. 2 pism. c) a d)
Zékona

Splnénl' tohoto kvalifikaém’ho predpokladu prokéie dodavatel, ktery pFedIoZI' seznam technikL‘], kteFI' se
budou podilet na plnéni verejné zakézky zejména ve smyslu zajiét‘ovénr’ kontroly kvality nebo
provédém’ pfisluénych pracr’, a osvédéem’ o vzdélénl' a odborné kvalifikaci téchto technikCI. a to bez
ohledu na to, zda jde o zaméstnance dodavatele nebo osoby vjiném vztahu k dodavateli (typicky
poddodavatelé).

Z predIOZeného seznamu musi vyplyvat, 2e dodavatel disponuje reéiteISKVm t\’/mem technikt‘] alespofi
v tomto sloieni:

- odpovédny reéitel pro obor sanaéni geologické préce, ktery splfiuje nésledujr’cr’
poZadavky:

o vysokoékolské vzdéléni pfirodovédeckého, chemického (":i technologicke’ho sméru,

o délka praxe v oboru sanacr’ ekologickych zétéir’ minimélné 6 let,

0 driitel platného osvédéeni MZP o odborné zpflsobilosti projektovat, provédét a
vyhodnocovat geologické préce v oboru sanaém’ geologické préce — sanace dle ust. § 2
odst. 1 pism. g) zékona 6. 62/1998 8b., 0 geologicch pracr’ch,

. osobni zkuéenost (alespofi 2 sluiby) s realizaci éi vedenl’m sanaém’ch pracr’ odpovr’dajr’cr’ch
obecné definici vyznamné sluiby dle 6|. 4.3.1. této zadévacr’ dokumentace;
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- odpovédny Feéitel pro obor hydrogeologie, ktery splfiuje nésledujl'CI' poiadavky:

vysokoékolské vzdéléni pfirodovédeckého, chemického éi technologického sméru,

délka praxe v oboru sanaci ekologickych zétéil' minimélné 6 let,

driitel platného osvédéeni MZP 0 odborné zpflsobilosti projektovat, provédét a
vyhodnocovat geologické préce v oboru hydrogeologie dle ust. § 2 odst. 1 pl'sm. c) zékona
6. 62/1998 Sb., 0 geologickYCh pracich,

osobni zkuéenost (alespofi 2 sluiby) s realizaCI' (3i vedenl'm sanaénl'ch praci odpovidajl'cich
obecné definici vyznamné sluiby dle él. 4.3.1. této zadévacn’ dokumentace;

- odpovédny feéitel pro obor inienyrské geologie, ktery splfiuje nésledujicn’ poiadavky:

vysokoékolské vzdéléni pfirodovédeckého, chemického éi technologického sméru,

délka praxe v oboru sanaci ekologickych zétéil’ minimélné 6 let,

driitel platného osvédéeni MZP 0 odborné zpfisobilosti projektovat, provédét a
vyhodnocovat geologické préce v oboru inZenyrské geologie dle ust. § 2 odst. 1 pism. d)
zékona 6. 62/1998 8b., 0 geologicky'Ich pracich,

osobni zkuéenost (alespofi 2 slqy) s realizaCI' éi vedenl'm sanaénl'ch praci odpovidajI'CI'ch
obecné definici vyznamné sluiby dle él. 4.3.1. této zadévacf dokumentace

- technik odbéru vzorkfl — podzemni vody, ktery splfiuje nésledujl’ci poiadavky:

driitel platného certifika’tu Manaier vzorkovém’ (MV) podzemm’ch vod vydaného napF.
certifikaénim orgénem pFi Ceské spoleénosti pro jakost nebo certifikétu obdobného
zaméfeni,

délka praxe odbéru vzorkfl (v rozsahu certifikétu) minimélné 3 roky,

- technik odbéru vzorkfl — odpadni vody, ktery splfiuje nésledujl'ci poiadavky:

driitel platného certifikétu Manaier vzorkova’m’ (MV) odpadm’ch vod vydaného napF.
certifikaénim orgénem pFi Ceské spoleénosti pro jakost nebo certifikétu obdobného
zaméFeni,

délka praxe odbéru vzorkL‘] (v rozsahu certifikétu) minimélné 3 roky,

- technik odbéru vzorkfl — odpady, ktery splfiuje nésledujl'ci poiadavky:

driitel platného certifikétu Manaier vzorkova’m’ (MV) odpadfi vydaného napF. certifikaém’m
orgénem pfi Ceské spoleénosti pro jakost nebo certifikétu obdobného zaméfem’, a to v
délce nejméné 3 let pfed dobou zahéjem’ tohoto zadévacn’ho fizem’,

délka praxe odbéru vzorkfl (v rozsahu certifikétu) minimélné 3 roky.

Dodavatel splnéni tohoto kvalifikaéniho pfedpokladu prokéie doloiem’m seznamu Clem”: Feéitelského
t\'/mu technikl‘], profesniho Zivotopisu kaZdého élena tymu, jI'm vlastnoruéné podepsaného, ve kterém
budou uvedeny L'Jdaje rozhodné pro posouzeni, zda tato osoba splfiuje minimélm’ poiadavky uvedené
vyée (véetné presné identifikace referenénich sluieb, vjejichi rémci ziskala poiadované osobm’
zkuéenosti + uvedeni identifikace objednatele takovych stavebm’ch mad 3 kontaktnl'ho spojenl' pro
moinost ovéfenl' téchto informaci Zadavatelem); pfl’lohou profesm’ho Zivotopisu bude rovnéi k_opi_e
dokladu o poiadované vzdélém’ (VS diplom) a kopie dokladu o poiadované odborné zpflsobilosti
(osvédéeni MZP, certifikét apod.).
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Zadavatel pfipouéti obsazenl' Feéitelského tymu technikt‘] menél'm poétem osob, pokud tyto osoby
spoleéné splnl' 100 % vyée uvedenych poiadavkfl na feéitelsky tym; v tomto smyslu je tedy pfl’pustné,
aby tym technikfl tvofila i jen jedna osoba, pokud tato splm’ poiadavky kladené na cely Feéitelsky tym
technikfl.

Pro vytvofem’ seznamu élenfl feéitelského tymu technikfl Zadavatel doporuéuje vyuil't vzorovy
Seznam technikfl, ktery tvofi Pfilohu 6. 5 této zadévaci dokumentace.

4.4. Prokézéni kvalifikace vypisem z SKD nebo SCD

Dodavatelé zapsam’ v seznamu kvalifikovanych dodavatelfl (§ 226 a nésl. Zékona) mohou prokézat
splnéni zékladnl' zpfisobilosti dle § 74 Zékona a profesnl' zpfisobilosti dle § 77 Zékona v tom rozsahu,
v jakém Udaje zapsané ve vy'Ipisu ze seznamu kvalifikovanych dodavateli] prokazujicn’ splném’ této
profesni zpflsobilosti pokeaji poZadavky Zadavatele na prokézénl' splnénl' profesnl' zpflsobilosti pro
plnénl’ vefejné zakézky, vypisem ze seznamu kvalifikovanYch dodavatelfi ne starél'm nei 3 mésn’ce k
poslednl'mu dni, ke kterému mé byt prokézéno splnéni zékladnl' nebo profesnl’ zpflsobilosti.

Stejné jako vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelfi mflie dodavatel prokézat kvalifikaci
osvédéenim, které pochézi z jiného élenského stétu, v némi mé dodavatel Sl’dlo, a které je obdobou
vypisu ze seznamu kvalifikovany'Ich dodavateli].

PlatnYm certifikétem vydanym v rémci schvélene’ho systému certifikovanYch dodavatelfl lze prokézat
kvalifikaci v zadévacim Fizeni. Mé se za to, ie dodavatel je kvalifikovany v rozsahu uvedeném v
certifikétu.

Stejné jako certifikétem mflie dodavatel prokézat kvalifikaci osvédéem’m, které pochézi z jiného
élenského stétu, v némi mé dodavatel sidlo, a které je obdobou certifikétu vydaného v rémci systému
certifikovanych dodavatelfl.

4.5. Prokézéni kvalifikace ziskané v zahraniéi

V pfipadé, 2e byla kvalifikace ziskéna v zahraniél', prokazuje se doklady vydanyImi podle prévnl'ho
Fédu zemé, ve které byla ziskéna, a to v rozsahu poiadovaném zadavatelem.

4.6. Forma splnéni kvalifikace

Dodavatel pFedklédé doklady prokazujici splnéni kvalifikace v prosté kopii a mflie je ve smyslu § 86
odst. 2 Zékona nahradit jednotnym evropskym osvédéem’m pro veFejné zakézky podle § 87 Zékona.
Zadavatel véak v souladu s ust. § 86 odst. 2 Zékona vyluéuje moinost nahradit doklady prokazujl'cf
splnéni kvalifikace poiadované v 6|. 4.1. a2 4.3. této zadévaci dokumentace éestnym prohlééem’m —

Zadavatel trvé na prokézénl' poiadované kvalifikace doklady v téchto éléncich zadévaci dokumentace
poiadovanymi (je-Ii u konkrétniho kvalifikaéniho pfedpokladu v (":I. 4.1. te’to zadévacn’ dokumentace
stanoveno prokézém’ prévé éestnym prohlééenim, bude takové éestné prohlééem’, véZI'CI' se ke
konkrétnimu bodu, samozfejmé akceptovéno).

Vybrany dodavatel pFedIOZI' doklady, potvrzujl'ci splném’ kvalifikace, v originéle 6i v Ufedné ovéFené
kopii na zékladé vyzvy Zadavatele uéinéné vfiéi vybranému dodavateli v souladu s ust. § 122 odst. 3
Zékona pfed podpisem smlouvy.

Doklady prokazujici splnéni zékladm’ zpflsobilosti a vypis z obchodm’ho rejstfiku musi prokazovat
splnéni pfisluéného kritéria nejpozdéji v dobé 3 mésicfl pFede dnem zahéjenl' zadévaciho Fl'zenl'.

Dodavatel je v souladu 3 § 83 odst. 1 zékona oprévnén prokézat splnénl' profesm’ zpflsobilosti podle
6|. 4.2 pl'sm. b) této zadévaci dokumentace a technické kvalifikace podle 6|. 4.3. této zadévaCI'
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dokumentace v chybéjl'cim rozsahu prosti‘ednictvim jiné osoby (typicky poddodavatele). Dodavatel
je v takovém pfl’padé povinen Zadavateli pfedloiit:

- doklady prokazujl'ci splném’ profesnl' zpfisobilosti podle 6|. 4.2. pism. a) této zada’vaci
dokumentace jinou osobou,

- doklady prokazujici splnéni chybéjl'ci 6ésti kvalifikace prostfednictvn’m jiné osoby,

- doklady o splnéni zékladnl' zpfisobilosti podle 6|. 4.1. této zadévaci dokumentace jinou osobou
a

- pl'semny zévazek jiné osoby k poskytnutl' plnéni ur6eného k plnénl' veFejné zakézky nebo k
poskytnutl' véci nebo prév, s nimii bude dodavatel oprévnén disponovat v rémci plném’ vefejné
zakézky, a to alespofi v rozsahu, v jakém jiné osoba prokézala kvalifikaci za dodavatele; mé
se za to, ie tento poiadavek je splnén, pokud obsahem pl'semného zévazku jiné osoby je
spoleéné a nerozdl'lné odpovédnost této osoby za plnénl’ vefejné zakézky spoleéné
s dodavatelem; prokazuje-Ii véak dodavatel prostfednictvfm jiné osoby kvalifikaci a pFedklédé
doklady podle 6|. 4.3. této zadévaci dokumentace vztahujI'CI’ 39 k takové osobé, musi
dokument podle této odréiky obsahovat zévazek, 2e jiné osoba bude vykonévat sluiby, ke
ktee se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje; vkaédém pfl’padé plati, Ze takovy
zévazek by mél byt formulovén dostateéné pfesné a ur6ité, mélo by z néj bylt zFejmé, jaké
konkrétnl’ plném’ 6i jaké konkrétnl’ véci 6i préva budou jinou osobu poskytnuty a také to, zda
toto plném’ odpovidé rozsahu, vjakém kvalifikaci jiné osoba prokazuje.

Nabidku je oprévnéno podat vice dodavatelfl spoleéné (jako jeden dodavatel). V ph’padé spoleéné
Uéasti dodavatelfl prokazuje za’kladm’ zpfisobilost a profesm’ zpfisobilost podle 6|. 4.2. pism. a) této
zadévaci dokumentace kaidy dodavatel samostatné.

5.1. Celkové nabidkové cena

Dodavatel stanovi celkovou nabl'dkovou cenu za pfedmét plném’ veFejné zakézky, na kterou podévé
svoji nabl'dku.

Celkové nabidkové cena za pfisluénou 6ést vefejné zaka’zky se bude rovnat sou6tu cen 2a véechny
poloiky tvofici ve svém souhrnu tzv. Slepy rozpoéet, ktery tvofi' Ph’lohu 6. 2 Vzorové Smlouvy o dl'lo,
které tvoFI' Pfilohu 6. 1 této zadévaci dokumentace.

Celkové nabl’dkové cena bude uvedena rovnéi v Krycim listu nabidky (viz Pfiloha 6. 3 zadévacn’
dokumentace).

Zadavatel stanovuje, ie celkové nabidkové cena nesmi pfevy'Iéit piedpoklédanou hodnotu
vefejné zakézky dle 6|. 2.4. této zadévaci dokumentace.

5.2. Ceny dle jednotlivych poloiek

Dodavatel déle ocenl' jednotlivé poloiky tvofici ve svém souhrnu celkovou nabl'dkovou cenu (viz 6|.
5.1. této zadévaci dokumentace), a to vyplnénl'm Slepého rozpoétu.

Zadavatel vyslovné upozorfiuje, 2e Zédné z poloZek nesmi byt ocenéna 0,- K6.

Vyplnény (nacenény) Slepy rozpoéet dle pfedchoziho odstavce (véechnyjej tvoFI'CI' soubory soubory)
bude tvoFit pfilohu 6. 2 Smlouvy 0 mm.
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5.3. Spoleéné ustanoveni ke zpracovéni nabidkové ceny

Celkové nabidkové cena (6|. 5.1.) bude uvedena véeské méné a v éleném’ dle formétu slepého
rozpoétu a kryciho listu nabidky (zpravidla ve skladbé cena bez dané z pfidané hodnoty (DPH),
vyéislené DPH a nabidkové cena véetné DPH. U cen za jednotlivé poloiky, v souladu se strukturou
slepého rozpoétu, dodavatel uvédl'jen ceny bez DPH.

Nabidkové cena dodavatele musi byt stanovena jako nejvyée pfl’pustné a obsahujl'cl' veékeré na’klady
dodavatele nutné pro plnéni pfedmétu vefejné zakézky v rozsahu odpovidajl'cl'm popisu pfedmétu
vefejné zakézky tak, jak je obsaien v rémci této zadévaci dokumentace.

Pfipadné pfekroéem’ (navyéeni) nabl’dkove' ceny a Uprava platebm’ch podml'nek za poskytované
slqy je upravena vChoa'Ch podml'nkéch, které jsou stanoveny vél. 6 této zadévaci
dokumentace a zejména jeji Pfiloze 6. 1 v podobé zévazného textu Vzorové Smlouvy o dl'lo.

a) Obchodnl' a platebni podminky stanovuje Zadavatel formou zévazného textu Vzorové Smlouvy o
dilo, ktery tvoh’ Pfilohu 6. 1 této zadévaci dokumentace.

b) Dodavatel je pfi ph’pravé névrhu smlouvy vézén podml'nkami této zadévacf dokumentace, véetné
jejich pfiloh.

c) Dodavatel nenl’ ve svém névrhu smlouvy pfedloieném v nabl'dce na plnénl' vefejné zakézky
oprévnén provédét iédné Upravy nebo zmény oproti zévaznému textu Vzorové Smlouvy o dl’lo, s
vyjimkou doplnéni relevantnich parametrfi, jejichi doplnéni Vzorové Smlouva o dl’lo pFedpoklédé.

d) Névrh smlouvy musi byt ze strany dodavatele podepsén statutérnl’m orgénem dodavatele nebo
jinou osobou k tomu oprévnénou; jedné-Ii za dodavatele jiné osoba neZ statutérnl’ orgén (élen
statutérniho orgénu), musi byt z nabidky dodavatele jednoznaéné zFejmé oprévném’ jednajl'cf
osobyjednat za dodavatele (napf'. doloienim plné moci apod.).

7.1. lnformace k prflbéhu uiél’ho Pizeni

Uiél’ Fizeni probihé ve dvou fézich — nejprve dochézi k podém’ ia’dosti 0 (East a teprve p0 jejich
posouzem’ Zadavatel vyzyvé dodavatele, ktefl' se poda’m’m Zédosti o Uéast stévajl' Uéastniky
zadévaciho fizeni, k podém’ nabidek. NabI'dku mfiZe podat pouze ten L'Jéastm'k, ktery byl zadavatelem
v souladu s ust. § 58 odst. 3 ZZVZ vyzvén k podénl' nabl'dky.

IV,
7.2. Podénl zadosti o fiéast

. Zédosti 0 (East se podévajl’ pisemné, a to vVluéné v elektronicke’ podobé.

. Zédost 0 (East velektronické podobé se podévé prostfednictvim elektronického néstroje E-
zakazky.cz kde mé Zadavatel rovnéi zfizen svflj profil, a to konkrétné na uml'sténl'
https://s|uzbv.e—zakazkv.cz/profi|-zadavatele/760534cf—O96a-48fb-9597-a43029028729. Dalél'
pokyny pro podém’ iédosti o Uéast v elektronické podobé jsou uvedeny v Oznémem’ o zahéjem’
zadévaciho fizem’ uvefejnéném ve Véstniku vefejnych zakézek —
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https://www.vestnikvereinvchzakazek.cz/ a déle velektronickém néstroji E-zakazky.cz — bliiéi
informace k registraci dodavatelt’], k podévéni nabidek a k daléim podminkém préce
s elektronickYm néstrojem E-zakazky.cz viz httgs://sluzby.e-
zakazkv.cz/Content/files/DodavatelManualpdf (Manuél pro dodavatele). V pfipadé potfeby je
moiné se rovnéi obrétit na technickou podporu E-zakazky.cz, které je dostupné v pracovni dny
od 8.30 hod. do 16.00 hod. na tel. +420 295 565 132 nebo na emailu info@zadavatel.cz.

. Zédosti o Uéast (i nabidky) musi bylt vsouladu splatnou legislativou éifrovény — elektronicky
néstroj E-zakazky.cz provédi éifrovénl' (i deéifrovéni) zédostl' o Uéast a nabidek automaticky, na
dodavatele tak nejsou z tohoto hlediska kladeny iédné zvléétni néroky.

o Zédosti o Uéast musi byt zpracovéna v éeském jazyce, ve kterém také bude probihat veékeré
komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli; vyjimkou jsou doklady o vzdélénl', které, bn-Ii
vystaveny vjiném jazyce (napf. latinském), mohou bYt pfedloieny v originélnim znéni vtomto
cizim jazyce.

. Veékeré prohlé§eni, u nichi je vyiadovén podpis dodavatele, musi bYt podepséna statutérnim
orgénem dodavatele nebo osobou oprévnénou jednat za dodavatele.

7.3. Poiadavky na obsah iédosti o fiéast

Zédost o Uéast musi obsahovat nésledujl’ci souéésti:

7.3.1. Kryci list iédosti

Kryci list iédosti o Uéast, jehoi vzorje uveden v Pi'iloze 6. 2 k této zadévaci dokumentaci, do kterého
budou doplnény véechny poiadované L'idaje tykajl'ci se dodavatele. Dodavatel v2édosti o Uéast
vyslovné uvede jednu kontaktni adresu pro pisemny a e-mailovy styk mezi dodavatelem a
Zadavatelem (a to i v pfl’padé spoleéné iédosti o Uéast vice dodavatelfl, kdy bude uveden jeden
reprezentant spoleénosti s kontaktnimi Udaji). Zédost o uéast musi bylt na krycim listu podepséna
osobou opra’vnénou jednat jménem dodavatele 6i jej zastupovat.

7.3.2. Doklady k prokézéni kvalifikace

Dodavatel doloii veékeré doklady prokazujici jeho kvalifikaci k plném’ veFejné zakézky zpflsobem dle
6|. 4 této zadévaci dokumentace.

7.4. Lhflta pro podéni iédosti o fiéast

LhCIta pro podéni Zédosti o (Joast konéi dne 25. 6. 2019 v 10.00 hodin.

Oteviréni Zédosti o Uéast probéhne p0 uplynuti Ihflty pro podéni nabidek prostiednictvim
certifikovaného elektronického néstroje E-zakazky.cz.

8.1. Okruh dodavateli;, ktei'i budou vyzvéni k podéni nabidky

Zadavatel vyzve k podéni nabidky véechny dodavatele — L'iéastniky zadévaciho Fizeni, kteii prokézali
splnéni podminek kvalifikace. Nabidku mfiie podat pouze Uéastm’k zadévaciho Fizem’, ktery byl
vyzvén k podéni nabidky. Vyzvani l'Jéastnici zadévaciho fizeni nemohou podat spoleénou nabidku.
Zadavatel nebude s abastniky zadévaciho fizenl' o podanych nabidkéch jednat.
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8.2. Obecné poiadavky

Obecné poZadavky na podénl' nabidky se shodujl' spoiadavky na podénl' iédosti o Uéast —

dodavatelé budou poustupovat v souladu s pokyny obsaienyImi v 6|. 7.2. této zadévaci dokumentace.

8.3. Sloieni nabidky

Nabidka musi obsahovat nésledujici éésti (neni-li u konkrétnl'ho bodu uvedeno, 2e VIOZenI' do nabidky
je fakultativni):

8.3.1. Kryci list nabidky

Kryci list nabidky, jehoZ vzorje uveden v Pfiloze é. 3 k této zadévaCI’ dokumentaci, do kterého budou
doplnény véechny poiadované Udaje tykajl'ci se dodavatele a poiadované L'Jdaje k hodnotl'cimu
kritériu Celkové nabidkové cena.

8.3.2. Obsah nabidky

Vobsahu nabidky bude uveden nézev jednotlich kapitol, pfiloh a él’sla strének. Pfiloieni obsahu
nabidky nenl' povinné, jedné se 0 doporuéujici poiadavek Zadavatele.

8.3.3. Nabidkové cena

Nabidkové cena bude stanovena v poiadované struktufe a zpflsobem dle 6|. 5. této zadévaci
dokumentace.

8.3.4. Névrh smlouvy

Névrh smlouvy podepsany osobou oprévnénou jednat jménem éi za dodavatele zpracovany v souladu
s obchodnimi podml'nkami uvedenymi v 6|. 6. této zadévaci dokumentace a Pfiloze (E. 1 této zadévaci
dokumentace.

Pro ['16e podém’ nabidky dodavatel ke smlouvé nepfiklédé iédné textem smlouvy pFedVI’dané ph’lohy,
nebot’ jejich obsah je pevné dén touto zadévaci dokumentacf (Pfilohy 6. 1, 3 a2 7 a 10), pFI'padné
budou vytvoFeny ai v prflbéhu zadévaciho Fizeni éi ai pfed podpisem smlouvy (Pfilohy (“2. 8 a 6. 9
smlouvy). vyjimkou je Pfiloha 6. 2 — Ocenény poloikovy rozpoéet, které bude souééstl' nabidky dle
pFedchoziho bodu 8.3.3. této zadévaci dokumentace (v podobé dodavatelem ocenéného tzv. slepého
rozpoétu).

8.3.5. Doklad o poskytnutijistoty

Dodavatel doloZI' doklad o poskytnutijistoty zpflsobem dle (":I. 11 této zadévaCI' dokumentace.

8.3.6. Ostatni doklady, listiny a Lidaje vztahujici se k pfedmétu plnénl' veFejné zakézky

Jedné se 0 doklady, listiny a L’Jdaje vyiadované v rémci této zadévaci dokumentace éi Zékonem (napF.
doklady tykajl’ci se podém’ spoleéné nabidky vice dodavateli apod.), nebo dokla’dané dodavatelem
fakultativné.
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8.4. Lhflta pro podéni nabidek, oteviréni nabidek

Lhflta pro podénl' nabl'dek bude stanovena ve VX/zvé kpodéni nabl'dek vyhotovené a zaslané
v souladu s ust. § 58 odst. 3 a 4 ZZVZ.

Otevirém’ nabidek probéhne p0 uplynuti lhl‘Jty pro podénl' nabidek prostfednictvfm certifikovaného
elektronického néstroje E-zakazky.cz

Vzhledem ke skuteénosti, 2e zadavatel vyiaduje pouze elektronické nabl’dky, podané prostfednictvfm
certifikovaného elektronického néstroje E—zakazky.cz, bude se v souladu s ustanovenl'm § 109 Zékona
konat otevirém’ nabl'dek bez pfitomnosti dodavatell‘].

Hodnocem’ nabidek bude provédéno dle § 114 odst. 2 véta druhé Zékona podle ekonomické
vyhodnosti nabl'dek, spoéivajl'ci vyhradné v nejnizs: nabidkové cené. Hodnocena bude celkové
nabidkové cena v Ké bez DPH.

.vvl

Doba, po kterou dodavatel jako L'Iéastm'k zadévaciho fizeni nesml’ ze zadévaciho I’l’zenl’ odstoupit (tzv.
zadévaci Ihflta ve smyslu ust. § 40 ZZVZ), éim’ 4 mésice 0d skonéem’ lhflty pro podém’ nabl’dek.

11.1. vyge poiadované jistoty

Zadavatel v souladu s ust. § 41 ZZVZ poiaduje, aby dodavatel — L'Iéastnl'k zadévaciho Fl'zenl' k
zajiéténl’ plnénl' svych povinnostl' vyplajicich z uéasti v zadévacim fI’zenI’ poskytl jistotu ve VYéi
1.000.000,- Kc“: (slovy: jeden milion korun éeskych).

11.2. Forma poskytnuti jistoty

Jistota bude poskytnuta formou:

- sloiem’ penéim’ ééstky na Uéet Zadavatele. é. Uétu 1038—1621511, kéd banky 0100, variabilm’
symbol — ICO dodavatele, a to nejpozdéji do konce |hL°Jty pro podénl' nabl'dek, nebo

- neodvolatelné a nepodminéné bankovm’ za’ruky (ve smyslu ust. § 2029 zékona ("3. 89/2012 8b.,
obéansky zékonl'k) ve prospéch Zadavatele; platnost bankovnl' zéruky nesml' bylt kratél' n62 doba
predpoklédané délky zadévaci lhflty, tj. minimélné 4 mésice 0d skonéem’ IhL'Jty pro podém’
nabl'dek, nebo

- pojiéténl' zéruky (ve smyslu ust. § 2868 zékona ("3. 89/2012 8b., obéansky zékom’k) ve prospéch
Zadavatele.
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11.3. Prokézéni poskytnuti jistoty

Dokladem prokazujl’cim poskytnuti jistoty bude v rémci nabidky dodavatele:

- v pfipadé jistoty poskytnuté formou sloienl' penézni ééstky na L'Jéet zadavatele vy’pis z Uétu
dodavatele u penéim’ho Ustavu, z néhoi je patrné, ie L'Jéastm’k pFevedl ééstku ve vyéi
odpovidajl'ci pOZadované jistoté na uéet Zadavatele uvedeny nl'ie nebo potvrzenl' genéinl'ho
Ustavu o sloiem’ ééstky ve vyéi odpovn’dajl'ci poiadované jistoté na Uéet Zadavatele,

- v pfipadé jistoty poskytnuté formou bankovnl' zéruky originél zéruém’ listiny obsahujl'CI' zévazek
banky vyplatit Zadavateli za podml'nek dle ust. § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu.

Poskytnutl' jistoty ve formé bankovnl' zéruky prokéie Uéastnl'k zadévaciho Fl'zenl' pfedloiem’m
oriqinélu zéruénl’ listiny v elektronické podobé (originélm’ soubor poskytnuty bankou véetné
elektronicch podpisfl) v nabidce.

V pfipadé, 2e banka dodavatele neumoifiuje vydénl' bankovm’ zéruky v elektronické podobé,
pfedloZi dodavatel ve své nabidce kopii zéruénl' listiny. Originél bankovnl’ zéruky zérovefi musi
bylt nejpozdéji do konce Ihflty pro podéni nabidek doruéen v listinné podobé do podatelny
Zadavatele nachézejl'ci se na adrese sidla Zadavatele uvedené vél. 1.1. této zadévaci
dokumentace. Originél pfl'sluéné listiny bude doruéen v uzavf'ené obélce, které bude opatfena
nézvem vefejné zakézky, textem ,,NEOTViRAT — VEREJNA ZAKAZKA - JISTOTA“ a
identifikaém’mi Udaji dodavatele;

- vph’padé jistoty poskytnuté formou pojiéténl' zéruky pisemné prohlééenl' Doiistitele podepsané
zaruéea elektronick podpisem zaloieném na kvalifikovaném certifikétu, obsahujl’ci zévazek
vyplatit Zadavateli za podminek dle ust. § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu.

- Zadavatel si vyhrazuje prévo zménit, upfesnit éi doplnit podml’nky zadévaciho Fizeni ve
Ihflté pro podénl' nabl'dek, a to formou a zpflsobem stanovenym v ust. § 99 Zékona.

- Zadavatel poskytuje délkovy a neomezeny pfistup kzadévacim podminkém na profilu
zadavatele - https://s|uzbv.e—zakazkv.cz/profi|-zadavate|e/760534cf—096a—48fb-9597—
343029028729.

- Zadavatel bude poskytovat veékeré podklady kzadévacimu Fl'zenl' veFejné zakézky bezplatné.
Dodavatelé nemaji nérok na néhradu nékladfi, které jim vzniknou vsouvislosti se zadévacn’m
Fizenim veFejné zakézky. Zadavatel nevraci podané nabidky.

- Vysvétlenizadévaci dokumentace - dodavatel je oprévnén poiadovat po Zadavateli
vysvétlem’zadévaci dokumentace. Zédost musi byt pisemné a musi bylt zasléna Zadavateli
prostfednictvim certifikovaného elektronického néstroje E-zakazky.cz, pfipadné (doporuéujeme)
rovnéZ ph’mo osobé povéfené zadavatelskymi (":innostmi uvedené vél. 1.3. této zadévaci
dokumentace na e-mail petr.panyr@akganyr.cz. Rezim pfl’jmu a poskytovém’ vysvétleni zadévaci
dokumentace se fidl’ § 98 Zékona (Zadavatel nem’ povinen vysvétlem’ poskytnout, pokud Zédost
neni Zadavateli doruéena alespofi 8 pracovnl'ch dnfl pfed uplynutl'm IhL‘Jty pro podém’ nabl'dek —

Zadavatel proto dodavatelflm doporuéuje, aby se 5 obsahem zadévaci dokumentace seznémili co
nejdf‘l’ve, aby pfipadné Zédost o vysvétlenl’ zada’vaci dokumentace byla odesléna a doruéena
véas; vysvétleni zadévaci dokumentace bude na zékladé véasné iédosti poskytnuto do 3
pracovnich dnl‘J od doruéeni iédosti).
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- Na otézky touto zadévaci dokumentaci VS/slovné nei‘eéené se uiiji pi'isluéné ustanoveni
Zékona.

- Zadavatel nepi‘ipouéti variantni nabidky.

- Vybrany dodavatel bude vsouladu s ust. § 105 odst. 3 Zékona povinen pfedloZit Zadavateli
nejpozdéji do 10 pracovnich dnfl 0d doruceni oznémeni 0 vybéru dodavatele, identifikaéni l'idaje
(v rozsahu dle ust. § 28 odst. 1 pism. g) Zékona) véech poddodavatelfi sluieb, které jsou
piedmétem veiejné zakézky, pokud jsou mu tito poddodavatelé znémi; poddodavatelé, kteii
nebudou identifikovéni timto zpflsobem, a kteii se nésledné zapoji do plnéni piedmétu veiejné
zakézky, musi bylt identifikovéni nejpozdéji pied zahéjenim plnéni vei'ejné zakézky (6i jeji casti)
poddodavatelem.

- Vybrany dodavatel, je-Ii prévnickou osobou, bude déle v souladu s ust. § 122 odst. 5 Zékona pied
uzavienim smlouvy povinen k vyzvé Zadavatele, neziské-Ii Zadavatel piisluéné fldaje o
skuteéném majiteli podle zékona c. 253/2008 8b., 0 nékterSIch opatienich proti legalizaci
vyinosfl z trestné cinnosti a financovéni terorismu, z evidence L'JdajL‘] o skuteénYch majitelich podle
zékona upravujiciho veiejné rejstiiky prévnickych a fyzickych osob, piedloiit:

> vis z evidence obdobné evidenci Udajfl o skutecnych majitelich, nebo

> jinak prokézat svého skutecného majitele, a to

o sdélenim identifikaénich l’Jdajl‘J véech osob, které jsou jeho skuteénym majitelem podle
zékona c. 253/2008 8b., 0 nékterych opatfem’ch proti legalizaci vynosfi z trestné éinnosti a
financova’ni terorismu a

o piedloienim dokladfl, z nichi vyplyvé vztah véech osob dle piechozi odréiky k vybranému
dodavateli; témito dokladyjsou zejména

- vis z obchodniho rejsti'l'ku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionéifl,

- rozhodnuti statutérniho orgénu o vyplacenl’ podilu na zisku,

- spolecenska’ smlouva, zakladatelské listina nebo stanovy.

Nesplnéni této povinnosti je dflvodem pro vylouéeni dodavatele ve smyslu ustanoveni § 122 odst.
7 Zékona.

Piilohou a nedilnou souéésti této zadévaci dokumentace je:

o Piiloha c. 1 — Vzorové Smlouva o dilo s piilohami

o Piiloha c. 2 — Kryci list Zédosti 0 (East

0 Piiloha c. 3 — Kryci list nabidky

o Piiloha c"). 4 — Vzor seznamu vyznamnych sluieb

o Piiloha c"). 5 — Vzor Seznamu technikl‘]

Sanace staré ekologické zétéZe v areélu bylvalého podniku Kovoplast a sousednim intravilénu mésta
Novy Bydiov Strana 19 z 20



Zadévaci dokumentace

V Novém Bydiové dne ...................... 2019

2a Zadavatele
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