
 

 

 

 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim II, IČ: 48171590, DIČ:CZ4817159, http://www.vakcr.cz                

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ 
na veřejnou zakázku: 
„ÚV Monaco – vápenné hospodářství“ 
 
 
Preambule 
Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). 
 
1. Identifikační údaje zadavatele 
název zadavatele:  Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
sídlo:    Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 
IČ:    48171590 
právní forma:   akciová společnost 
osoba oprávněná jednat:  Mgr. Ivo Doskočil, prokurista společnosti 
tel.: +420 603 899 891 
e-mail: doskocil@vakcr.cz  
IDDS: rf5gxz6 
profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/vakcr 
 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
2.1. Název zakázky 
„ÚV Monaco – vápenné hospodářství“ 
 
2.2. Druh zakázky 
Podlimitní veřejná zakázka na dodávku, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 
Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky takto: 

Předmět veřejné zakázky: dodávka stavební práce a služby 
popis: hlavní předmět – kód CPV: další předměty – kód CPV: 
Přístroje k filtrování vody 42912310-8  
Instalace a montáž přístrojů a zařízení na 
čištění a filtrování kapalin 

 51514100-9 

Technické projektování  71320000-7  
 
2.4. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení vápenného hospodářství na úpravu pitné vody 
včetně zpracování dokumentace k realizaci plnění zakázky. Podrobnější popis je součástí technické specifikaci, 
která je součástí této zadávací dokumentace.  
Plnění zakázky je součástí přípravy na Rekonstrukci části přivaděče VSVČ – 1. etapa, mezi Podlažicemi a VDJ 
Slatiňany. 
 
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla. 
 
2.5. Doba plnění veřejné zakázky 
Doba plnění je neměnná v dokončení projektové dokumentaci, tak i v předání díla do provozu a je vymezena ve 
vzoru smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace. 
 
2.6. Místo plnění veřejné zakázky 
Úpravna vody Monaco, k.ú. Škrovád, Pardubický kraj. Stavebně technologické dílo se nachází na pozemcích st. 
parc. č. 118/1, st. parc. č. 118/2 a parc. č. 207/1. 
 
2.7. Financování veřejné zakázky 
Veřejná zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele. 
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3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 
Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na webových stránkách společnosti www.vakcr.cz 
a profilu zadavatele pod odkazem: https://www.tenderarena.cz/profily/vakcr. 
 
Zadávací dokumentace této veřejné zakázky obsahuje následující části: 
A. výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
B. textová část zadávací dokumentace, 
C. vzor smlouvy o dílo, 
D. vzor krycího listu nabídky, 
E. vzor prohlášení o poddodavatelích, 
F. technická specifikace a 
G. vzor prohlášení o splnění parametrů technické specifikace 
 
4. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.6.2020 v 10:00 hodin. 
 
5. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány 
Nabídky musí být doručeny elektronicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pomocí 
certifikovaného elektronického nástroje Tender arena na adrese: https://www.tenderarena.cz/profily/vakcr. 
Nabídka musí být podána v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Dodavatel podává nabídku 
ve lhůtě pro podání nabídek.  
 
6. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 
Zadavatel v tomto zadávacím řízení požaduje: 
a) prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ (viz dále čl. 6.1. této výzvy), 
b) prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ (viz dále čl. 6.2. této výzvy), 
c) prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ (viz dále čl. 6.3. této výzvy) a 
d) prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ (viz dále čl. 6.4. této výzvy). 
 
6.1. Základní způsobilost 
6.1.1. Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ. Pro vyloučení 

pochybností zadavatel uvádí, že pravidla dle § 74 odst. 2 písm. a) až c) ZZVZ a § 74 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ 
se použijí obdobně. 

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

v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 
 
6.2. Prokázání profesní způsobilosti 
6.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu  

z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje. 

 
6.2.2. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné zakázky je dodavatel (popř. poddodavatel) povinen prokázat 
oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu: 
1) projektová činnost ve výstavbě 
2) provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 
b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 
Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné zakázky je dodavatel (popř. poddodavatel) povinen prokázat 
odbornou způsobilost předložením dokladu o autorizaci (ve stupni autorizovaný technik nebo autorizovaný 
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inženýr) v oboru TT00-technologická zařízení staveb nebo TV02-stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství-stavby zdravotnětechnické. 
 
6.3. Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání 
6.3.1. Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval CZK  4 mil., a to v každém za poslední 
3 bezprostředně předcházející a ukončená účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, stanovený požadavek 
na minimální roční obrat se vztahuje na všechna účetní období od jeho vzniku. 
 

6.4. Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání 
6.4.1. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje seznam požadovaných prací 
provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném  
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

 
6.4.2. Způsob prokázání kritérií technické kvalifikace 
seznamem požadovaných prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, a to formou 
prohlášení, podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, s datem ne starším, než je zahájení 
zadávacího řízení, ve kterém musí být strukturovaně (např. v podobě tabulky apod.) uvedeny ke každé zakázce 
min. následující údaje: 

 název objednatele, 
 název zakázky/akce, v níž byly požadované práce provedeny, 
 stručný popis předmětu zakázky, 
 cena provedených prací (v příslušné měně vždy bez DPH), 
 doba plnění zakázky (od měsíc/rok – do měsíc/rok), 
 údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení. 

 

Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací musí zahrnovat 
min. tyto údaje: 
 název objednatele, 
 název zakázky/akce, v níž byly požadované práce provedeny, 
 cenu, 
 dobu a místo provádění požadovaných prací a 
 údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny a dokončeny řádně a odborně. 

  

Zadavatel stanoví, že při posouzení přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují shora uvedené 
požadavky zadavatele. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad 
o uskutečnění plnění dodavatele. Dodavatel může k prokázání kritéria použít práce, které poskytl: a) společně 
s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění prací podílel. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že pro prokázání předmětného 
kvalifikačního kritéria postačí, prokáže-li dodavatel provedení staveb vymezených dále v bodě 6.4.3. této výzvy. 

 

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat kritéria technické kvalifikace způsoby stanovenými 
shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních 
důvodů neodmítne. 

 
6.4.3. Stanovení minimální úrovně splnění kritérií technické kvalifikace 

Dodavatel (popř. poddodavatel) v posledních pěti letech provedl minimálně 1 zakázku na technologii úpravy pitné 
vody obdobného požadovaného typu. 
 
6.4. Společná ustanovení ke kvalifikaci 
6.4.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVS a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 
ZZVZ, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace platí, že dodavatelé kvalifikaci prokazují společně. 
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6.4.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti 
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo 

práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle předchozího odstavce písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku 
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. 
a) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle předchozího odstavce písm. d) obsahovat 
závazek, že jiná osoba bude vykonávat práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou 
kvalifikaci podle § 78 ZZVZ, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění zakázky. 
 
6.4.3. Společné prokazování kvalifikace 
Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, 
pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace 
platí, že dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně. 
 
6.4.4. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad 
prokazující 
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a 
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému 
má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na 
kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, 
které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. 
 
6.4.5. Prokazování kvalifikace certifikátem 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci 
ve výběrovém řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, 
v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
 
6.4.6. Prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení 
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením 
pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.  
Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci si pak zadavatel vyžádá od vybraného dodavatele před 
uzavřením smlouvy. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
podání nabídky. 
 
6.4.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení 
ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první 
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
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b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předešlém odstavci, zadavatel jej bezodkladně 
vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
7. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena 
podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez daně z přidané 
hodnoty, uvedená v krycím listu nabídky. Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny bez daně 
z přidané hodnoty, uvedené v krycím listu nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
8. Ostatní požadavky práva a podmínky zadavatele 
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, doplnit nebo změnit. Uvedené úpravy zadávací dokumentace 
zadavatel uveřejnění na profilu zadavatele. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, 
zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického 
nástroje, profil zadavatele pod odkazem: https://www.tenderarena.cz/profily/vakcr, a to alespoň 3 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídky.  
Zadavatel umožní prohlídku místa budoucího plnění všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky 
v tomto zadávacím řízení, a to dle jejich potřeb. Zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky organizuje 
v termínu 26.5.2020 v 9:00 hodin. Účast na prohlídce potvrďte nejpozději do 14:00 hodin dne 25.5.2020 
investičnímu technikovi – Petr Bujnoch; tel.: 603 899 893; e-mail: bujnoch@vakcr.cz. Místo plnění není veřejně 
přístupné. Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje odstavec 2.6. Výzvy k podání nabídky. 
Zadávací lhůtu (tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) zadavatel 
stanovil na 6 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat a nabídky bude považovat za závazné 
a neměnné. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám. Nabídky ani 
jejich části se účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí a zůstávají  
u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení. 
Zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení i oznámení  
o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. 
Při ukončení zadávacího řízení bude zadavatel postupovat podle § 124 až § 127 ZZVZ. 
 
 
V Chrudimi 18. 5. 2020 
 

 
 


