Číslo jednací: STC/3051/ÚSPT/2021/2
(Výzva a zadávací dokumentace)

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp. zn. ALX 296
zastoupený
Tomášem Hebelkou, MSc
generálním ředitelem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na služby zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Vypracování projektové dokumentace
a inženýrská činnost pro stavební
úpravy v objektu VZ I – přemístění
výroby z objektu VZ III
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1.

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká
republika

IČO:

00001279

Statutární orgán

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Monika Řeháčková

E-mail:

rehackova.monika@stc.cz

Identifikátor datové
schránky:

hqe39ah

Profil zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem a spočívá ve zpracování a/nebo poskytnutí níže uvedeného pro
stavební úpravy související s přemístěním výrobního závodu III („VZ III“) do
výrobního závodu VZ I („VZ I“) zadavatele (dále jen „stavba“):
a) projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr;
b) komplexní inženýrské činnosti - služby pro získání všech nezbytných
rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v závazném
návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD (dále jen „smlouva“ nebo „návrh
smlouvy“);
c) autorského dozoru tak, jak je blíže specifikován ve smlouvě (dále jen „AD“).
Detailní popis předmětu plnění a jeho rozsah je blíže specifikován ve smlouvě.

2.2

Zadavatel uvádí v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona, že žádnou část této
zadávací dokumentace nevypracovala osoba odlišná od zadavatele.

2.3

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Kód CPV

Předmět veřejné zakázky

71000000-8

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

71242000-6

Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

71246000-4

Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu

71248000-8

Dohled nad projektem a dokumentací
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71320000-7
3.

Technické projektování

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 000 000 Kč bez DPH.

3.2

Celková výše investičních nákladů
Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byl dodržen požadovaný
rozsah investice a celková maximální výše investice na stavbu nepřekročila částku
20 000 000,- Kč bez DPH. Dodržení této povinnosti bude kontrolováno podle
směrných cen stavebních prací, konkrétně v rozsahu potřebném pro řádnou
přípravu a realizaci stavby.
Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je
v odůvodněných případech možné, musí však být předem projednáno a písemně
schváleno zadavatelem.

4.

POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

5.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění veřejné zakázky je Výrobní závod I – Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1,
Česká republika.
Místem plnění jsou dále v případě potřeby a na základě domluvy zadavatele a účastníka
zadávacího řízení (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) prostory účastníka na adrese
uvedené v čl. IV odst. 2 závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.

6.

7.

DOBA REALIZACE
6.1

Předpokládaný termín uzavření smlouvy je červen/červenec 2021.

6.2

Konkrétní termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění této veřejné zakázky
jsou uvedeny ve smlouvě.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1

Účastník ve své nabídce, v čl. VI odst. 1 smlouvy, stanoví nabídkovou cenu v Kč
bez DPH za celý předmět plnění této veřejné zakázky, a to v souladu se
všemi požadavky zadavatele. Účastník uvede případný rozpad ceny dle požadavků
ve smlouvě.
(výše a dále také jako „nabídková cena“)

7.2

Jednotkové nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a musí v
nich být zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu veřejné
zakázky.

7.3

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot nabídkové ceny
na různých místech v nabídce je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího
řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení
nabídkové ceny v jiné formě či měně, než zadavatel požaduje.
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8.

7.4

V případě, že účastník uvede u některé z položek nabídkovou cenu ve výši 0,- Kč,
bude zadavatelem považována jako nabízená zdarma.

7.5

Za správnost určení sazby a výše DPH, jakožto veškerých jiných poplatků a daní,
v souladu s platnými předpisy odpovídá účastník.

7.6

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to ve formátu cena v Kč bez DPH.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
8.1

Splnění kvalifikace
a)

Dodavatel je povinen nejpozději ke dni podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Dnem zahájení tohoto zadávacího řízení je den, kdy byla tato ZD zveřejněna
na profilu zadavatele.

b)

Kvalifikaci splní účastník, který prokáže splnění:
•
•
•

základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona podle ustanovení
§ 75 zákona,
profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 zákona,
technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 zákona.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění všech požadovaných
kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů, které jsou
uvedeny dále, v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k
prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením.
Dodavatel může využít vzor prohlášení v příloze č. 3 této ZD.
Dle ustanovení § 87 zákona lze prokázat splnění kvalifikace také jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný účastník (vítěz veřejné zakázky) je povinen v návaznosti na
ustanovení § 122 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy předložit originály
či úředně ověřené kopie dokladů, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
PŘEDE DNEM PODÁNÍ NABÍDKY.
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8.2

Základní způsobilost
8.2.1 Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky
splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených
osob rovněž vedoucí pobočky;

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla
vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

8.2.2 Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem
v České republice
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice jako zemi svého sídla předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 8.2.1 písm. a) této ZD,

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 8.2.1 písm. b) této
ZD,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu
k 8.2.1 písm. b) této ZD,

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k 8.2.1 písm. c) této ZD,

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k
8.2.1 písm. d) této ZD,
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f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
k 8.2.1 písm. e) této ZD.

8.2.3 Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem
mimo Českou republiku
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice předložením:
a)

potvrzení příslušného českého finančního úřadu ve vztahu k 8.2.1
písm. b) této ZD,

b)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve
vztahu k 8.2.1 písm. b) této ZD,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k 8.2.1 písm. c) této
ZD,

d)

potvrzení příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení
ve vztahu k 8.2.1 písm. d) této ZD,

e)

výpisu z českého obchodního rejstříku, nebo předložením
písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k 8.2.1 písm. e) této ZD.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k zemi svého sídla předložením v souladu s ustanovením § 81 zákona
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to
v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V rámci základní způsobilosti je zahraniční dodavatel povinen prokázat ve
vztahu k zemi svého sídla skutečnosti dle k 8.2.1 písm. a), b), c) a d) této
ZD.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen
písemným čestným prohlášením.
Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném
zadavatelem dle čl. 15.2 této ZD.
8.3

Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
8.3.1

dle § 77 odst. 1 zákona prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje

8.3.2

dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky pro obor
„Projektová činnost ve výstavbě“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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8.3.3

dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona doklad vydaný Českou komorou
architektů nebo doklad vydaný Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě prokazující členství
dodavatele v těchto komorách.

8.3.4

dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklady osvědčující odbornou
způsobilost:
• osvědčení o autorizaci dle § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o autorizaci“), vydané Českou komorou architektů,
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
prokazuje. Je požadována autorizace se všeobecnou působností, tedy
autorizace pro obor:
➢

architektura

• osvědčení o autorizaci dle § 5 zákona o autorizaci, vydané Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
prokazuje, a to ve všech následujících oborech:
➢

Pozemní stavby - autorizovaný inženýr (IP00)

➢

Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení –
autorizovaný inženýr (IE01)

➢

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická
zařízení – autorizovaný inženýr (IE02)

➢

Statika a dynamika staveb – autorizovaný inženýr (IS00)

Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel uvádí, že účastník má možnost
prokázat více kritérií profesní způsobilosti jednou osobou.
Zadavatel dále uvádí, že současně s doložením jednotlivých dokladů
k prokázání splnění profesní způsobilosti mimo požadavku na předložení kopie
výpisu z obchodního rejstříku, má účastník povinnost doložit též
pracovněprávní vztah dané fyzické osoby k dodavateli, tj. uvést, zda se
jedná o zaměstnance dodavatele, jeho poddodavatele apod.
8.4

Technická kvalifikace
8.4.1

K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje podle § 79 odst. 2
písm. b) zákona předložení seznamu významných služeb
poskytnutých (a dokončených) za posledních 8 let před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele, jejichž předmětem byly služby obdobného charakteru, jako je
předmět této veřejné zakázky, tj. vypracování projektové dokumentace
stavby a zajištění inženýrské činnosti spočívající v rekonstrukci nebo
výstavbě technologických objektů, z nichž alespoň 2 se nachází
v památkově chráněném území.
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•

Minimální zadavatelem požadovanou minimální úrovní seznamu
významných služeb jsou alespoň 4 významné služby, přičemž investiční
náklady činily min. 10 000 000,- Kč bez DPH za každou stavbu.

Účastník tento seznam významných služeb předloží ve své nabídce, ve formě
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této ZD, kde budou strukturovaně
uvedeny u každé z těchto významných služeb údaje rozhodné pro prokázání dané
kvalifikace, minimálně však následující údaje:
•
•
•
•
•
•

identifikace dodavatele, který dané plnění poskytl;
identifikace objednatele, kterému bylo dané plnění poskytnuto;
doba plnění s přesností na kalendářní měsíce;
stručný popis předmětu plnění významné služby;
finanční objem (investiční náklady v Kč bez DPH);
kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací
(jméno, telefon a e-mail).

8.4.2 Dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení, jehož závazný vzor je
stanoven v příloze č. 3 této ZD (část 3.2), v souladu s ustanovením § 79
odst. 2 písm. c) zákona seznam členů realizačního týmu (seznam
techniků), kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky. Dodavatel
v tomto seznamu uvede vždy min. ty osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje
osvědčení o odborné způsobilosti v čl. 8.3.3 a 8.3.4 této ZD a kteří zároveň
budou splňovat zadavatelem stanovené minimální požadavky.
Seznam musí obsahovat minimálně dva členy realizačního týmu, kteří
splňují následující kvalifikaci:
a)

Min. 1 osoba na pozici „Odpovědný projektant“
•

vysokoškolské vzdělání v oblasti stavební nebo architektury;

•

autorizovaný inženýr - osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
nebo technologická zařízení staveb dle § 5 zákona o autorizaci,
vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě;

•

osvědčení o autorizaci se všeobecnou působností - dle § 4 odst. 4
zákona o autorizaci, vydané Českou komorou architektů;

•

členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě;

•

členství v České komoře architektů;

•

realizace min. 2 významných služeb v posledních 5 letech ke dni
zahájení zadávacího řízení, na kterých spolupracoval v pozici
odpovědný projektant. Za významnou službu je považována taková
služba, jejímž předmětem byl technologický projekt (stavba včetně
dodávky technologií), přičemž investiční náklady činily min.
10 000 000,- Kč bez DPH za každou stavbu;
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•

další významné služby nad rámec stanoveného minimálního počtu
budou předmětem hodnocení dle čl. 9 této ZD;

b) Min. 1 osoba na pozici „Zástupce odpovědného projektanta“
•

vysokoškolské vzdělání v oblasti stavební;

•

autorizovaný inženýr - osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
nebo technologická zařízení staveb případně technika prostředí
staveb dle § 5 zákona o autorizaci, vydané Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě člen České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;

•

členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě;

•

realizace min. 2 významných služeb v posledních 10 letech ke dni
zahájení zadávacího řízení, na kterých spolupracoval v pozici
odpovědný projektant nebo zástupce odpovědného projektanta. Za
významnou službu je považována služba, jejímž předmětem byl
technologický projekt (stavba včetně dodávky technologií) přičemž
investiční náklady činily min. 10 000 000,- Kč bez DPH za každou
stavbu;

•

další významné služby nad rámec stanoveného minimálního počtu
budou předmětem hodnocení dle čl. 9 této ZD.

Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel uvádí, že jedna fyzická osoba
nemůže zastávat pozici Odpovědný projektant a zároveň pozici Zástupce
odpovědného projektanta dle výše uvedeného, tj. dodavatel musí
v seznamu členů týmu uvést minimálně 2 (slovy: dvě) fyzické osoby.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením
kopií dokumentů, a to zejména předložením osvědčení o vzdělání
(vysvědčení, diplom) a odborné kvalifikaci (certifikát) a profesním životopisem
příslušné osoby o odborné kvalifikaci dle výše vymezené úrovně technické
kvalifikace a čestným prohlášení, jehož závazný vzor je stanoven v příloze č.
3 této ZD (část 3.3.)
Profesní životopisy členů týmu předložené účastníkem budou obsahovat
kromě údajů k prokázání splnění kvalifikace dle písm. a) a b) tohoto odst.,
následující údaje:
•

seznam významných služeb realizovaných jednotlivými členy týmu,
který bude obsahovat následující údaje:
identifikace dodavatele, který dané plnění poskytl;
identifikace objednatele, kterému bylo dané plnění
poskytnuto;
o doba plnění s přesností na kalendářní měsíce;
o stručný popis předmětu plnění významné služby;
o finanční objem (investiční náklady v Kč bez DPH);
kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací
(jméno, telefon a e-mail).
o
o

•
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8.4.3 Dodavatel předloží v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. i) zákona
přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele (nebo osob
v obdobném postavení) za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení,
a to ve formě čestného prohlášení dodavatele:
Minimální úrovní pro splnění požadavku je průměrný roční počet 3
odborných zaměstnanců dodavatele (nebo osob v podobném postavení)
v oboru odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, tedy zaměstnanci,
kteří disponují alespoň jedním z níže uvedených osvědčení:
•

osvědčení o autorizaci dle § 4 zákona o autorizaci, vydané Českou
komorou architektů, dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost prokazuje. Je požadována autorizace se
všeobecnou působností, tedy autorizace pro obor:
➢

architektura

• osvědčení o autorizaci dle § 5 zákona o autorizaci, vydané Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
prokazuje, a to v následujících oborech:
➢

Pozemní stavby - autorizovaný inženýr (IP00)

➢

Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení –
autorizovaný inženýr (IE01)

➢

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická
zařízení – autorizovaný inženýr (IE02)

Pro prokázání technické kvalifikace v nabídce zadavatel doporučuje použít vzor čestného
prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 této ZD.
8.5

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace jak dodavatele se sídlem v České republice, tak
zahraničního dodavatele, získána v zahraničí, prokazuje se dle ustanovení § 81
zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v
rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen písemným čestným
prohlášením. To platí jednak v situacích, kdy požadovaný doklad nemá v právním
řádu země, kde byla kvalifikace získána, ekvivalent (tj. požadovaný doklad v
zahraničním právním řadu neexistuje), a jednak v situacích, kdy v zahraničním
právním řádu vůbec neexistuje povinnost, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat
předložením dokladu. Ve druhém z uvedených případů dodavatel učiní čestné
prohlášení o neexistenci povinnosti, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat.
Dodavatel může v souladu s § 45 odst. 2 a 3 zákona předkládat rovnocenné doklady
od osob usazených nebo hostujících dle zákona o autorizaci, tj. zejména osvědčení
o registraci v příslušném oboru.
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8.6

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím jiné osoby.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1
zákona (obchodní rejstřík) touto jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
doklady prokazující splnění úplné základní způsobilosti podle ustanovení § 74
odst. 1 zákona (touto) jinou osobou,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za
plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm.
a), b) nebo d) zákona (je-li požadováno) vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
8.7

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn ve smyslu ustanovení § 82 zákona několika
dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku,
je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle
ustanovení § 74 odst. 1 zákona a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst.
1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje) samostatně v plném rozsahu.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ustanovení § 82 zákona
společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

8.8

Požadavek na uvedení poddodavatelů
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník ve
své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu
či více poddodavatelům.
Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jaká
část této veřejné zakázky bude realizována poddodavatelem – s uvedením druhu
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dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního
podílu na veřejné zakázce (příloha č. této 4 ZD).
Pokud účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli,
je rovněž povinen předložit čestné prohlášení o této skutečnosti v rámci své nabídky
(příloha č. 4 této ZD).
8.9

Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

9.

HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s §
ustanovením § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická
výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených
dílčích kritérií, stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentuálním
vyjádření.
Nabídkové ceny účastníka budou zaokrouhleny na max. dvě desetinná místa.
Název dílčího hodnotícího kritéria

9.1

Váha v %

A

Celková nabídková cena za projekt v Kč bez DPH

60 %

B

Kvalita – zkušenosti odpovědného projektanta a zástupce
odpovědného projektanta

15 %

C

Nabídková cena autorský dozor v Kč bez DPH za 1 hodinu

15 %

D

Nabídková cena za ostatní práce a výkony v Kč bez DPH za
1 hodinu

10 %

Kritérium A: Celková nabídková cena za projekt v Kč bez DPH
V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží celkovou nabídkovou cenu za předmět
plnění definovaný v čl. III odst. 1 písm. a), b), c), d) smlouvy (dále a výše jen
„projekt“), zpracovanou dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy.
Pro bodové vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídkové ceny daného dílčího
kritéria bude zadavatel postupovat dle níže uvedeného vzorce:

Počet bodů = 60 x
9.2

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Kritérium B: Kvalita - Zkušenosti odpovědného projektanta a zástupce
odpovědného projektanta
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V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti osob dodavatele zapojených
do realizace VZ nad rámec minimálních kvalifikačních kritérií stanovených v čl. 8.4.2
této ZD.
Dodavatel předloží doklady prokazující zkušenosti osob podílejících se na plnění
veřejné zakázky na pozici Odpovědný projektant a na pozici Zástupce
odpovědného projektanta nad rámec kvalifikačních požadavků uvedených v čl.
8.4.2 této ZD, a to ve stejné formě, kterou dodavatel prokazuje technickou
kvalifikaci, tj. předložením profesních životopisů, popř. vyplněním přílohy č. 3 této
ZD. Z předložených informací musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o takovou
odbornou praxi (zkušenosti s realizací obdobných zakázek), která je dodavatelem
přímo využitelná při následném odborném plnění předmětu této veřejné zakázky.
Pokud taková jednoznačná využitelnost dodavatelem nebude prokázána, zadavatel
nabídce dodavatele body za takovou odbornou praxi v hodnocení dle příslušného
kritéria hodnocení nepřidělí. Tím není dotčeno právo zadavatele vyzvat dodavatele
k vysvětlení či doplnění jeho nabídky.

Pozice

Odpovědný
projektant

Zástupce
odpovědného
projektanta

Bodované kritérium
Zkušenosti s realizací
obdobných zakázek
jako je předmět této
VZ, které účastník
doložil nad rámec
prokázání minimální
úrovně technické
kvalifikace dle čl. 8.4.2
této ZD
Zkušenosti s realizací
obdobných
zakázek
jako je předmět této
VZ, které účastník
doložil nad rámec
prokázání minimální
úrovně
technické
kvalifikace dle čl. 8.4.2
této ZD
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5
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Pro bodové vyhodnocení daného dílčího kritéria bude zadavatel postupovat dle níže
uvedeného vzorce:

hodnocený počet jednotlivých zkušeností
s realizací obdobných zakázek
Počet bodů = 15 x
nejvyšší počet jednotlivých zkušeností
s realizací obdobných zakázek (tj. max 5)
V případě, že dodavatel uvede ve své nabídce u kterékoliv relevantní osoby počet
zkušeností (referenčních zakázek) větší než 5, bude pro účely hodnocení použita
hodnota 5.

9.3

Kritérium C: Nabídková cena za autorský dozor v Kč bez DPH
V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží nabídkovou cenu za autorský dozor,
zpracovanou dle čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy.
Pro bodové vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídkové ceny daného dílčího
kritéria bude zadavatel postupovat dle níže uvedeného vzorce:

Počet bodů = 15 x

9.4

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Kritérium D: Nabídková cena za ostatní práce a výkony v Kč bez DPH
V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží nabídkovou cenu za ostatní práce a
výkony, zpracovanou dle čl. VI odst. 1 písm. c) smlouvy.
Pro bodové vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídkové ceny daného dílčího
kritéria bude zadavatel postupovat dle níže uvedeného vzorce:

Počet bodů = 10 x

9.5

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Celkové hodnocení nabídek
Bodové hodnoty získané v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích zaokrouhlené
na dvě desetinná místa budou následně sečteny. Nabídky budou seřazeny sestupně
dle získaného počtu bodů. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.
V případě, že někteří z účastníků získají po celkovém hodnocení totožný počet
bodů, za ekonomicky výhodnější bude považována ta nabídka, která v dílčím
hodnotícím kritériu A „Celková nabídková cena za projekt v Kč bez DPH“ získala
vyšší počet bodů.
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Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty (údaje), které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika
rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení
nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem
hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.
Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze
jednoho dodavatele.
9.6

O hodnocení nabídek pořídí zadavatel písemnou zprávu dle ustanovení § 119
zákona.

10. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY
10.1 Platební a obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy.
10.2 Tento návrh smlouvy je pro účastníka závazný. Účastník je oprávněn doplnit do
smlouvy pouze údaje, které jsou označeny jako nedoplněné [•]
10.3 Návrh smlouvy předloží účastník jako součást své nabídky v prosté kopii.
10.4 V případě společné nabídky budou v návrhu smlouvy uvedeni všichni účastníci.
11. POSKYTNUTÍ ZD
Ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 zákona uveřejní zadavatel tuto ZD v plném rozsahu,
jakož i její případná vysvětlení, změny či doplnění na svém profilu zadavatele /
elektronickém nástroji https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
12. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KOMUNIKACE V PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
12.1 Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona oprávněn písemně
požadovat po zadavateli vysvětlení této ZD, a to prostřednictvím datové schránky
zadavatele, elektronicky e-mailem na adrese: rehackova.monika@stc.cz nebo
prostřednictvím elektronického nástroje.
12.2 Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení této ZD včetně přesného znění dotazu bez
identifikace dodavatele, případně související dokumenty, nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to na svém profilu
zadavatele / elektronickém nástroji.
12.3 Zadavatel může poskytnout účastníkům písemné vysvětlení této ZD i bez předchozí
žádosti.
12.4 V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být
případná vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace poskytována
telefonicky. Dodavateli je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele /
elektronický nástroj https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
12.5 Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016
Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje je dokument
doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta
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datové zprávy v elektronickém nástroji.
12.6 Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen
dodáním do datové schránky adresáta.
13. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
13.1

Tato ZD je pro dodavatele závazná.

13.2

Právní forma dodavatele
Zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného
účastníka z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro
vyloučení dle ustanovení § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný účastník,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové
společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

14. SOUČINNOST PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
14.1 Pojistná smlouva
Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 104 písm. a) zákona před
podpisem smlouvy předložit prostou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vybraným dodavatelem třetí osobě, a
to ve výši min. 10 000 000,- Kč. Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto
požadavku je také prostá kopie pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o
uzavření pojistné smlouvy vystaveného pojistitelem.
14.2 Skuteční majitelé
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem dle ustanovení § 122 odst. 4
zákona, zadavatel ve výzvě podle ustanovení § 122 odst. 5 zákona vyzve vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:
a)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a

b)

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném zadavatelem
dle této ZD.
Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele
je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
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14.3 Originály ke kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona je dále vybraný dodavatel
povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů,
jimiž prokazoval kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce.
V souladu s úpravou stanovenou ustanovením § 211 zákona je vybraný dodavatel
povinen předložit doklady ke kvalifikaci, které byly vydány jako elektronický
originál, nebo byly konvertovány státní autoritou z listinného originálu do
elektronického, tj. nepostačují naskenované kopie.
14.4 Bankovní účet
Vybraný dodavatel, který není plátcem DPH v České republice, je povinen v souladu
s ustanovením § 104 písm. e) zákona před podpisem smlouvy předložit prostou kopii
potvrzení či prohlášení banky, že bankovní účet uvedený vybraným dodavatelem
v nabídce patří vybranému dodavateli.
14.5 Spolehlivost plátce DPH
14.5.1 V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona zadavatel požaduje, aby
vybraný dodavatel, který je tuzemským plátcem DPH v České republice,
byl spolehlivým plátcem daně podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V souladu
s ustanovením § 104 odst. e) zákona je vybraný dodavatel, který je
tuzemským plátcem DPH, před podpisem smlouvy povinen předložit
prostou kopii výpisu / printscreenu obrazovky z databáze zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup tzv. „Registr
plátců DPH“
14.5.2 Vzhledem k současné právní úpravě a skutečnosti, že zadavatel nenese
odpovědnost za DPH dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v
České republice), požadavek stanovený v čl. 14.5 této ZD se nevztahuje
na dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v České republice).

15. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
15.1 Zadavatel nepožaduje po účastníkovi, aby veškeré doklady či prohlášení byly
podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka. Účastník podáním nabídky prostřednictvím elektronického
nástroje stvrzuje, že nabídku podala osoba oprávněná činit tyto úkony a podáním
nabídky zároveň účastník souhlasí se zadávacími podmínkami stanovenými
zadavatelem a zákonem.
15.2 Nabídka bude podána v českém jazyce, pokud v této ZD není stanoveno jinak.
Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném, než povoleném jazyce, musí být
přeložena (prostý překlad) do povoleného jazyka
15.3 Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a
zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.
16. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
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16.1 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky (dále jen „prohlídka“) se uskuteční v
termínu 18. 05. v 10:00 hod., a to ve výrobním závodě zadavatele na adrese:
Výrobní závod I – Růžová 6, čp. 943, Praha 1, Česká republika. Sraz zájemců je na
vrátnici zadavatele.
16.2 Účastník, který se účastní prohlídky, zašle následující údaje:
•
•
•

obchodní firma nebo název,
sídlo, identifikační číslo,
jméno a příjmení osob/y, kteří/která se prohlídky účastní, včetně telefonického
a emailového spojení.

Požadované údaje budou zaslány na email: rehackova.monika@stc.cz nejpozději 2
dny před konáním prohlídky.
16.3 Prohlídky se mohou účastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele (u zahraničního
účastníka je dále možná přítomnost jednoho tlumočníka), který se před vstupem
prokáže:
•
•

•

V případě statutárního zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné
osoby, plnou mocí vystavenou statutárním orgánem dodavatele.
Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v originále nebo úředně
ověřené kopii.
Platným dokladem totožnosti s fotografií (OP, CP / ŘP).

16.4 Zástupce dodavatele je povinen během prohlídky v objektu zadavatele používat
vlastní respirátor s filtrační třídou ochrany FFP2/KN95 a vyšší.
16.5 Zástupce dodavatele je povinen předložit negativní POC antigenní test, případně
negativní RT-PCR test na přítomnost AG SARS-COV-2, přičemž tento test nebude
starší 24 hodin.
16.6 Zástupce dodavatele zároveň podepíše před vstupem do budovy zadavatele
prohlášení o mlčenlivosti.
16.7 Zástupce dodavatele bude v rámci prohlídky plně obeznámen s místem plnění
veřejné zakázky a místními podmínkami.
16.8 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v rámci prohlídky místa plnění nebude možné
pořizovat jakékoliv fotografie či videozáznam.
17. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
17.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 05. 2021 v 09:00 hod.
17.2 Nabídku dodavatel zpracuje písemně v elektronické podobě.
17.3 Podání nabídek v elektronické podobě:
•

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.

•

Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí
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obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
•

Dodavatel je za účelem podání nabídky povinen se registrovat
v elektronickém nástroji (respektive do jeho propojených databází „CDD“
a „FEN“).

•

Další informace ohledně registrace do databáze FEN a ověření identity jsou
dostupné na:
https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/
Před zahájením registrace dodavatele se ujistěte, že máte k dispozici:
▪

doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiný relevantní dokument),

▪

plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste
zároveň statutárním zástupcem nebo budete registraci provádět s
využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci
naleznete zde,

▪

elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro
elektronický způsob ověření dodavatele).

Pokud dodavatel nedisponuje odpovídající kvalitou elektronického podpisu,
který je požadován v průběhu proces ověření identity, je možné ověřit identitu
„Mimo systém“, což obnáší stažení odpovídající žádosti, která musí být
v listinné podobě podepsána a spolu s dalšími dokumenty zaslána poštou
technickému provozovateli. Následujte instrukcí v uvedených manuálech.
•

Proces registrace dodavatele může trvat několik dnů.

•

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na
internetové adrese:
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

•

Test nastavení prohlížeče a systému je možno provést na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

•

Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské
příručce“ na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/manual.html.

17.4 Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky:
•
•
•
•

•

Obsah nabídky
Krycí list nabídky (příloha č. 2 této ZD)
Vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 1 této ZD)
Doklady prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení (příloha č. 3 této
ZD):
➢
základní způsobilost,
➢
profesní způsobilost,
➢
technická kvalifikace
Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 této ZD)
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17.5 V případě, že zadavatel v rámci této ZD požaduje předložení dokumentů, které jsou
zároveň jako povinná součást návrhu smlouvy, postačí, když účastník do své
nabídky tyto dokumenty předloží v 1 vyhotovení.
17.6 Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník - výčet dokumentů
obsažený v tomto článku ZD slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při
kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost,
jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze
zákona, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky
poukazem na tento výčet dokumentů.

18. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti. Zadavatel poskytne anonymizovaný seznam
doručených nabídek na základě písemné žádosti účastníka zadávacího řízení (tj. fyzické
nebo právnické osoby, která podala nabídku v daném řízení).

19. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si tímto vyhrazuje právo, že může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
20.1 Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
20.2 Podáním nabídky účastník bere na vědomí, že zadavatel je jako povinný subjekt dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinen po
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv je obligatorní podmínkou účinnosti smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že některá práva a povinnosti ze smlouvy, resp. s nimi
související lhůty mohou být vázány na toto uveřejnění.
20.3 Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu
ustanovení § 219 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele, resp. v registru smluv
text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných změn a
dodatků.
20.4 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.
20.5 Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků
nebudou vráceny.
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21. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Praze dne ____________

Tomáš
Hebelka
MSc

Digitálně podepsal
Tomáš Hebelka
MSc
Datum: 2021.05.05
11:10:38 +02'00'

..................................................................

Tomáš Hebelka, MSc,
generální ředitel
za zadavatele
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
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SMLOUVA O DÍLO
evidovaná u objednatele pod č. 023/OS/2021
evidovaná u projektanta pod č. ………………
(dále jen „smlouva“)
uzavřená v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
a
dále v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
I.
Smluvní strany
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296
zastoupený:
Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
IČO:
00001279
DIČ:
CZ00001279
bank. spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
200210002/2700
IBAN:
CZ66 2700 0000 0002 0021 0002
BIC/SWIFT:
BACX CZPP
(dále jen „objednatel“)
a
[•]
se sídlem [•]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném [•] oddíl [•]
zastoupen:
[•], [•]
IČO:
[•]
DIČ:
[•]
bankovní spojení:
[•]
číslo účtu:
[•]
IBAN:
[•]
BIC/SWIFT:
[•]
(dále jen „projektant“)
(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „smluvní strany“)
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Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:
za objednatele:
Tomáš Hebelka, MSc., generální ředitel
za projektanta:
[•], [•]
Zmocněnci pro jednání věcná a technická:
za objednatele:
Petr Fikar, provozně-technický ředitel
Ing. Pavel Rokos, vedoucí útvaru péče o majetek
za projektanta:
[•], [•]
II.
Úvodní ustanovení
1.

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na
veřejnou zakázku s názvem „Vypracování projektové dokumentace a inženýrská
činnost pro stavební úpravy v objektu VZ I – přemístění výroby z objektu VZ III “
(dále jen „Zadávací řízení“), a to s projektantem, který splňuje všechny zadávací
podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

2.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je:
a) nabídka projektanta ze dne [projektant doplní datum podání své nabídky], jejíž
obsah je oběma smluvním stranám znám (dále jen „Nabídka“);
b) zadávací dokumentace k Zadávacímu řízení (dále jen „ZD“);
c) zadání předmětu plnění („Zadání“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.

Projektant potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu
Zadávacího řízení, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy
nezbytné.

4.

Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím
podmínkám vztahujícím se k Zadávacímu řízení a jeho účelu. Ustanovení právních
předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek projektanta vypracovat projektovou
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU
VZ I, RŮŽOVÁ 6, PRAHA 1 – PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBY Z OBJEKTU VZ III“ (dále jen
„stavba“) pro objednatele v tomto rozsahu:
a) vypracování projektové dokumentace:

aa) dokumentace pro stavební povolení dle odstavce č. 3 Přílohy č. 1 této smlouvy
(dále jen „DSP“),
ab) dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby dle odstavce č. 3 a
č. 4 Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „DPS“),
ac) dokumentace skutečného provedení stavby
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- pro potřeby kolaudačního řízení v rozsahu dle Zadání v rozsahu odstavce č. 3
Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „DSPS1“),
- pro potřeby objednatele dle Zadání v rozsahu odstavce č. 3 a č. 4 Přílohy č. 1
této smlouvy (dále jen „DSPS2“);
b) zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně projednání DSP s

příslušnými orgány státní správy;
c) zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu stavby včetně projednání s příslušnými

orgány státní správy;
d) provedení potřebných měření a posudků stávajícího stavu objektu pro potřeby DSP;
e) výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) projektanta, přičemž součástí tohoto dozoru

je i účast projektanta na kontrolních dnech objednatele a účast na jednáních svolaných
technickým dozorem objednatele a případné úpravy projektové dokumentace, které
vyplynou z realizace stavby;
f)

provedení ostatních prací a výkonů, jejichž provedení může objednatel požadovat, a
to i nad rámec zadání, které je blíže specifikováno Přílohou č.1 této Smlouvy, a účasti
projektanta na procesu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, poskytnutí součinnosti
při vyhodnocování nabídek z hlediska ceny (tj. zejména kontrola předložených
položkových rozpočtů) a kvality, vypořádání technických dotazů jednotlivých účastníků
v rámci procesu zadávacího řízení.

(dále také jako „předmět plnění“)
2.

Projektant zpracuje DSP, DPS, DSPS1 v rozsahu a dle obsahu příloh této smlouvy podle
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).
Projektant zpracuje DSPS2 v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních
objektů a technických a technologických souborů).

3.

Součástí DPS je:
a) specifikace materiálů v 6 vyhotoveních;
b) kontrolní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněný) v 1
tištěném vyhotovení a v 1 elektronickém vyhotovení na nosiči USB bude předán zvlášť
v oddělené zalepené obálce;
c) „slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (bez uvedení
jednotkových a výsledných cen) bude součástí každého vyhotovení DPS1 a DPS2, tzn.
v 6 vyhotoveních;
d) elektronická podoba „slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr“. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr se rozumí formát *.xml. Struktura formátu je k dispozici na webových stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj.

4.

Předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. a) bude zpracován v listinné a elektronické
podobě (word, exel, pdf, dwg, podoba výkresové části – program AutoCad), které budou
objednateli předány na nosiči USB. Projektant vypracuje a předá objednateli DSP a DPS
v 6 vyhotoveních, DSPS1 ve 3 vyhotoveních a DSPS2 v 5 vyhotoveních a předá je
objednateli včetně elektronické podoby.
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5.

Předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. a) musí být zpracován tak, aby byl dodržen
požadovaný rozsah investice a celková maximální výše investice na stavbu nepřekročila
částku 20.000.000,- Kč bez DPH. Dodržení této povinnosti bude kontrolováno podle
směrných cen stavebních prací, konkrétně v rozsahu potřebném pro řádnou přípravu a
realizaci stavby. Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je
v odůvodněných případech možné, musí však být předem projednáno a písemně
schváleno objednatelem.
IV.
Místo plnění

1. Místem plnění předmětu této smlouvy je výrobní závod objednatele na adrese: Výrobní
závod I, Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00.
2. Místem plnění jsou dále v případě potřeby a na základě domluvy obou smluvních stran
prostory projektanta na adrese [•].

V.
Lhůty plnění
1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu s čl. VIII odst.
3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:
předmět plnění dle:

ve lhůtě do:______

_____________

čl. III odst. 1 písm. aa)

31. 10. 2021

čl. III odst. 1 písm. ab)

31. 01. 2022

čl. III odst. 1 písm. ac) první odrážka

30. 11. 2022

čl. III odst. 1 písm. ac) druhá odrážka

30. 11. 2022

čl. III odst. 1 písm. b)

31. 05. 2022

čl. III odst. 1 písm. c)

30. 12. 2022

čl. III odst. 1 písm. d)

31. 10. 2021

čl. III odst. 1 písm. e)

od 01. 07. 2022 do 30. 12. 2022

čl. III odst. 1 písm. f)

od 16. 08. 2021 do 30. 12. 2022.

2. O dny prodlení ve spolupůsobení objednatele se prodlužují lhůty plnění projektanta.

VI.
Cena
1. Cena za předmět plnění podle:
a) čl. III odst. 1 písm. a), b), c) a d) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a činí
celkem bez DPH
[projektant doplnění celkovou cenu číslem]Kč
(slovy: [projektant doplnění celkovou cenu vyjádřenou slovy] ), z toho:
za předmět plnění:

____ ____
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podle čl. III odst. 1 písm. aa)

[projektant
doplní
odpovídající cenu číslem]
Kč

podle čl. III odst. 1 písm. ab)

[projektant
doplní
odpovídající cenu číslem]
Kč

podle čl. III odst. 1 písm. ac) první odrážka

[projektant
doplní
odpovídající cenu číslem]
Kč

podle čl. III odst. 1 písm. ac) druhá odrážka

[projektant
doplní
odpovídající cenu číslem]
Kč

podle čl. III odst. 1 písm. b)

[projektant
doplní
odpovídající cenu číslem]
Kč

podle čl. III odst. 1 písm. c)

[projektant
doplní odpovídající cenu
číslem] Kč

podle čl. III odst. 1 písm. d)

[projektant
doplní
odpovídající cenu číslem]
Kč

b) čl. III odst. 1 písm. e) této smlouvy je stanovena jako násobek hodinové sazby dle
Nabídky projektanta ve výši [•] Kč bez DPH a skutečného počtu hodin
poskytování této části předmětu plnění podle výkazu činnosti schváleného
zmocněncem objednatele pro jednání věcná a technická,
c) čl. III odst. 1 písm. f) této smlouvy stanovena jako násobek hodinové sazby dle
Nabídky projektanta ve výši [•] Kč bez DPH a skutečného počtu hodin
poskytování této části předmětu plnění podle výkazu činnosti schváleného
zmocněncem objednatele pro jednání věcná a technická.
(dále jako „cena za předmět plnění“)
2. Cena za předmět plnění zahrnuje všechny náklady (tj. i náklady na zajištění podkladů pro
plnění předmětu smlouvy, náklady na dopravu, příplatek za práci ve dnech pracovního
volna, klidu, ve svátek apod.) potřebné k řádnému a včasnému plnění předmětu plnění.
3. K ceně za předmět plnění bude účtována DPH podle právních předpisů účinných ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena za předmět plnění nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků spojených
s vydáním rozhodnutí a souhlasů stavebního úřadu. Tyto náklady budou hrazeny
objednatelem na základě předaného dokladu o úhradě projektantem. Každý doklad musí
být řádně vyplněn a vystaven na objednatele.
5. Cena za předmět plnění je cenou nejvýše přípustnou. Veškeré změny předmětu plnění ve
smyslu víceprací či méněprací musí být před vlastní realizací nejdříve schváleny
objednatelem, a to na základě změnového listu předloženého ze strany zhotovitele.
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Objednatel nemá povinnost předkládané změny rozsahu předmětu plnění schválit, a to
zejména pokud nebudou v souladu s § 222 ZZVZ. Objednatelem schválený změnový list
bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
6. Uvedená cena za předmět plnění je stanovena za plně dokončený, funkční a řádně a včas
předaný předmět plnění.

VII.
Platební podmínky
1. Cena dle čl. VI odst. 1 písm. a) této smlouvy bude hrazena následujícím způsobem:
a) Právo vystavit daňový doklad (fakturu) na tuto část ceny za předmět plnění vzniká
projektantovi následující den po podpisu písemného protokolu o předání a převzetí
díla.
b) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu písemného
protokolu o předání a převzetí díla.
c) Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o předání a převzetí díla.
2. Cena podle čl. VI odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy bude hrazena následujícím
způsobem:
a) Projektant předloží zmocněnci objednatele pro jednání věcná a technická
k odsouhlasení výkaz činnosti za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5.
kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Zmocněnec objednatele pro
jednání věcná a technická je povinen výkaz činnosti odsouhlasit nebo ho vrátit
projektantovi k opravě do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.
b) Výkaz činnosti musí obsahovat: název projektanta, název akce, číslo smlouvy,
období (kalendářní měsíc), pořadové číslo výkazu činnosti, příjmení a jméno osob
realizujících předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. e) a f) této smlouvy, celkový počet
skutečně odpracovaných hodin za období kalendářního měsíce, popis vykonaných
činností.
c) Projektant vystaví daňový doklad (fakturu) nejpozději do 10. kalendářního dne
následujícího měsíce po každém jednotlivém měsíci. Nedílnou součástí každého
daňového dokladu (faktury) je měsíční výkaz činností odsouhlasený zmocněncem
objednatele pro jednání věcná a technická.
d) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného
kalendářního měsíce výkonu činnosti dle čl. III odst. 1 písm. e) a f) této smlouvy.
3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode
dne jeho vystavení. Projektant je povinen doručit daňový doklad (fakturu) objednateli na emailovou adresu podatelna@stc.cz. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí den
odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo této smlouvy, číslo příslušného
výkazu činností (pro předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. e) a f) této smlouvy) a veškeré
údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a OZ, a podle této smlouvy.
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5. Neobsahuje-li daňový doklad (faktura) některou z požadovaných náležitostí, nebo
obsahuje-li nesprávné údaje, anebo, je-li daňový doklad (faktura) vystavena v rozporu s
platebními podmínkami, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit projektantovi
k opravě, aniž se dostane do prodlení s placením. V tomto případě je objednatel povinen
na daňový doklad (fakturu), nebo v průvodním dopise k ní, důvod vrácení označit. Nová
lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení řádně opraveného či doplněného daňového
dokladu (faktury) objednateli.
6. Projektant není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele provádět jakékoli zápočty
svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele vůči
projektantovi.
7. Projektant není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z této smlouvy nebo v
souvislosti s ní.
8. Projektant se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za objednatelem
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
9. V případě, že je projektant plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a
jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odst. 10 až 13 tohoto
článku).
10. Projektant prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projektant dále prohlašuje, že ke dni uzavření této
smlouvy správce daně nerozhodl, že je projektant nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDPH“). Projektant je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění
insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je projektant nespolehlivým
plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci
zdanitelného plnění. V případě, že se po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy prohlášení
projektanta uvedená v tomto odstavci ukážou jako nepravdivá, nebo projektant poruší
povinnost oznámit objednateli skutečnost uvedenou v předchozí větě ve stanovené lhůtě,
bude to smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
11. Projektant se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její
platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v
opačném případě je projektant povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně
zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude projektant označen správcem daně za
nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost
nastala.
12. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od projektanta, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto
skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu projektanta
uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést
částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného projektantem přímo
příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH.
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13. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka projektanta vůči objednateli v
částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou.
Zároveň je objednatel povinen projektanta o takové úhradě bezprostředně po jejím
uskutečnění písemně informovat.

VIII.
Předání a převzetí předmětu plnění
1. Veškerá jednání s objednatelem ve věci předmětu plnění budou probíhat vždy v místě
plnění určeném v této smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Předání a převzetí všech plnění na základě předmětu plnění bude probíhat vždy v místě
plnění a termínech dohodnutých v této smlouvě.
3. Předání a převzetí předmětu plnění, pokud výstupem plnění bude zpracování projektu,
stanovisek dotčených orgánů a vlastních rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního
souhlasu, posudků, výsledku kontroly předložených položkových rozpočtů v rámci
zadávacího řízení na zhotovitele stavby apod. (výše a dále jen „dílo“), bude probíhat
následovně:
a) Dílo bude předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla, který
podepíše zmocněnec pro jednání věcná a technická za každou ze smluvních stran
(výše a dále jen „protokol o předání a převzetí díla“). Protokol o předání a převzetí
díla vyhotoví projektant v den předání díla. Projektant je povinen k předání a převzetí
díla přizvat na požádání objednatele i své poddodavatele, kteří se na zpracování díla
podíleli.
b) V případě, že objednatel odmítne převzít dílo nebo jeho část z důvodu vad a
nedodělků, bránících jejímu užívání obvyklým způsobem, popř. vzniklých
nedodržením podmínek stanovených věcně příslušnými orgány převzít, vyhotoví
projektant zápis o nepřevzetí díla nebo jeho části, ve kterém uvede soupis vad a
nedodělků, včetně lhůt jejich odstranění (dále jen „zápis o nepřevzetí díla nebo
jeho části“ nebo „zápis“). Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu
jejich odstranění, pak platí, že musí být odstraněny nejpozději do 7 pracovních dnů
ode dne vyhotovení a podepsání zápisu o nepřevzetí díla nebo jeho části. Zápis
podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.
c) V případě zjištění vad a nedodělků nebránících užívání díla, uvedou smluvní strany
jejich soupis, včetně požadovaného termínu jejich odstranění v protokolu o předání
a převzetí díla. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu jejich
odstranění, pak platí, že musí být odstraněny nejpozději do 14 pracovních dnů ode
dne předání a převzetí díla.
d) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem
jeho převzetí.
4. Předání a převzetí části předmětu plnění, které nebude dílem dle odst. 3 tohoto
článku, bude probíhat v souladu s čl. VII odst. 2 této smlouvy, tj. okamžik akceptace plnění
nastává podpisem výkazu činnosti zmocněncem objednatele pro jednání věcná a
technická.
5. Pokud výstupem plnění projektanta dle této smlouvy, budou materiály, mající charakter
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autorského díla, které zcela nebo zčásti podléhá ochraně podle zák. č. 121/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), získává dnem předání a převzetí
tohoto autorského díla nebo jeho ucelené části objednatel k takto vytvořenému
autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým předaným a převzatým částem
výhradní, co do rozsahu a způsobu užití neomezenou licenci, vztahující se k autorskému
dílu v původní i zpracované podobě, s právem autorské dílo užít samostatně i ve spojení
s jinými autorskými díly a s právem udělit podlicenci.
6. Odměna za výkon práva autorské dílo užít podle odst. 5 tohoto článku (licenční poplatek)
bude obsažena v ceně za poskytnuté plnění a projektant nemá nárok na jakoukoli další
licenční odměnu (poplatek).

IX.
Záruka za jakost
1. Projektant odpovídá za řádné a kvalitní provedení předmětu plnění a za řádné a kvalitní
provedení díla, spočívající zejména v realizovatelnosti stavebních úprav dle zpracovaného
způsobu řešení, který bude v souladu se standardem odpovídajícím obvyklé současné
technické úrovni. Dále odpovídá za to, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci,
odpovídá požadavkům objednatele stanoveným v této smlouvě.
2. Zjistí-li objednatel v činnosti projektanta v průběhu plnění předmětu plnění vady
(nedostatky), je oprávněn je ihned reklamovat, nejpozději však v dohodnuté záruční době.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu plnění (čl. VIII odst. 3 a 4 této smlouvy)
a činí 5 let.
3. Reklamace musí být uplatněna písemně (doporučeným dopisem, e-mailem zmocněnce
objednatele pro jednání věcná a technická na emailovou adresu projektanta [•]) do rukou
projektanta, přičemž vady (nedostatky) musí být dostatečně popsány.
4. Projektant je povinen bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zahájit práce na odstranění
zjištěné vady předmětu plnění. Projektant je povinen vady předmětu plnění následně
odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem dle konkrétních okolností, a to na své náklady.
5. Opravou díla se dle konkrétní povahy rozumí v zásadě vypracování změny díla, v níž bude
vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
6. Nezahájí-li projektant odstranění vady předmětu plnění v daném termínu, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli projektant. Projektant souhlasí s tím, že
tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva projektanta.
7. O odstranění vady předmětu plnění sepíše projektant protokol, ve kterém potvrdí
objednatel odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
8. Projektant odpovídá v plné výši za škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě
v důsledku vad (nedostatků) poskytnutého předmětu plnění.

X.
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Součinnost, práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje projektantovi poskytovat nezbytnou součinnost pro plnění
předmětu této smlouvy.
2. Projektant je povinen průběžně informovat objednatele o průběhu projekčních prací na
pravidelných kontrolních dnech. Objednatel je povinen se k předloženým podkladům
vyjádřit. Kontrolní dny budou probíhat 1 x za 14 kalendářních dnů v místě plnění, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady související s účastí projektanta, příp. jeho
subdodavatelů na kontrolních dnech jsou zahrnuty v ceně projektové dokumentace dle
čl. III odst. 1 písm. a)
3. Objednatel předá projektantovi veškeré jemu dostupné podklady potřebné pro plnění
předmětu této smlouvy a pro případné zhotovení díla.
4. Po ukončení této smlouvy, popř. současně s předáním díla je projektant povinen vrátit
objednateli veškeré podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty podle odstavce 2
tohoto článku.
5. Objednatel zajistí k řádnému provádění předmětu této smlouvy:
a) vstup osobám projektanta do míst, kde budou prováděny jednotlivé stavební projekty;
b) poučení zaměstnanců projektanta o dodržování ochranných a bezpečnostních

opatření v objektech objednatele;
c) poučení

zaměstnanců projektanta o dodržování vnitropodnikových předpisů
objednatele vztahujících se k plnění předmětu smlouvy; poučení zajišťuje zmocněnec
pro jednání věcná a technická nebo jím pověřený zaměstnanec objednatele;

d) vyjádření odborných zaměstnanců objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím

s prováděním činností podle této smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od
doručení žádosti projektanta k poskytnutí vyjádření, resp. od zjištění potřeby vyjádření.
6. Projektant je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné
právní předpisy (zejména zákoník práce, bezpečnostní a environmentální předpisy),
vztahující se k předmětu plnění. Projektant, příp. jeho zaměstnanci jsou povinni během
provádění díla v objektu objednatele používat vlastní respirátory s filtrační třídou ochrany
FFP2/KN95 (příp. vyšší, budou-li k tomu objednatelem vyzváni).
7. Projektant je povinen předložit negativní POC antigenní test, případně negativní RT-PCR
test na přítomnost AG SARS-COV-2 všech svých zaměstnanců plnících předmět smlouvy
v místě plnění, přičemž takový negativní test bude předložen v den nástupu daného
zaměstnance na realizaci předmětu smlouvy v místě plnění (např. v den nástupu
na kontrolní den dle odst. 2 tohoto článku) a nebude starší 24 hodin. V případě, že
příslušná část realizace předmětu smlouvy bude vyžadovat přítomnost projektanta v místě
plnění více než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, bude takový negativní test předložen
v den nástupu projektanta, resp. jeho zaměstnanců, na tuto část realizace smlouvy, a dále
bude projektant, resp. jeho zaměstnanci, povinen se vždy na vyžádání objednatele
prokázat negativním testem ve smyslu tohoto odstavce ne starším než 7 kalendářních dnů.
Bude-li příslušné usnesení vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nebo jiný
obecně závazný právní předpis (dále jen „příslušné právní předpisy“) vyžadovat jiné,
přísnější podmínky, informuje o tom objednatel písemně (e-mailem mezi zmocněnci pro
jednání věcná a technická) projektanta a projektant je povinen písemně akceptovat takové
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změny. Za předpokladu, že to umožní příslušné právní předpisy, jsou smluvní strany
oprávněny se písemně dohodnout na méně přísných požadavcích, než je uvedeno v první
větě tohoto odstavce. Případné změny požadavků dle tohoto odstavce se nepovažují za
případ dle čl. XVI odst. 1 této smlouvy a není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Projektant je povinen v průběhu poskytování plnění dle této smlouvy neprodleně upozornit
objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Objednatel je
povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit a je povinen učinit
veškerá opatření, aby projektant mohl pokračovat v plnění svých závazků.
9. Projektant provede nejpozději 15 kalendářních dnů před dokončením DSP a DPS
konzultaci v rozpracovanosti s objednatelem. Případné připomínky a změny, které z této
konzultace vyplynou, zapracuje projektant do předmětu plnění. O této konzultaci bude
sepsán zápis.
10. Objednatel předá projektantovi v době minimálně 20 kalendářních dnů před lhůtou
dokončení DSPS1 a DSPS2 podle čl. V této smlouvy podklady pro zpracování DSPS1 a
DSPS2. Podkladem bude DPS, ve které budou zhotovitelem stavby vyznačeny a potvrzeny
změny, provedené během stavby.
11. Případné další spolupůsobení objednatele a projektanta vzešlé z požadavků správců sítí
nebo orgánů státní správy ve stavebním nebo jiném správním řízení, bude řešeno
vzájemnou dohodou. Smlouvy nutné a požadované ze strany orgánů státní správy,
účastníků řízení nebo správců sítí pro stavební řízení, realizaci a trvalý provoz, bude
uzavírat objednatel.
12. Projektant se zavazuje zajistit, že osoby, které se budou podílet na plnění podle této
smlouvy, budou splňovat kvalifikační předpoklady, které objednatel požadoval
v kvalifikačních požadavcích Zadávacího řízení. Poskytovatel je po dobu účinnosti této
smlouvy povinen na požádání kvalifikaci jednotlivých osob objednateli doložit předložením
životopisů podepsaných jednotlivými osobami či dokladů o dosaženém vzdělání či odborné
kvalifikaci těchto osob, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.
13. Projektant se zavazuje zajistit, že v případě provádění předmětu plnění prostřednictvím
poddodavatele platí přiměřeně všechna ustanovení této smlouvy také pro poddodavatele
a jeho pracovníky, kteří se budou na plnění této smlouvy podílet. V případě, že projektant
splnil některý z požadavků stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci
Zadávacího řízení prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny tohoto
poddodavatele tuto změnu objednateli oznámit a prokázat, že nový poddodavatel tento
požadavek splňuje, příp. tak učinit na požádání objednatele, a to do 5 pracovních dnů ode
dne doručení požadavku objednatele.
14. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti dle odst. 12 a 13 tohoto článku.
Nesplnění kteréhokoliv požadavku objednatele uvedeného v odst. 12 a 13 tohoto článku
je považováno za porušení této smlouvy podstatným způsobem.
15. Projektant je oprávněn plnit tuto smlouvu nebo její část prostřednictvím svého (svých)
poddodavatele(ů). V případě, že projektant použije poddodavatele ve smyslu předchozí
věty,
a) není jakkoli dotčena odpovědnost projektanta za případné nesplnění či vadné plnění

příslušných závazků, a projektant má i nadále odpovědnost za plnění předmětu této
smlouvy jako by jí plnil sám,
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b) byl povinen objednateli (zadavateli) předložit seznam poddodavatelů dle čl. 8.8

Zadávací dokumentace a za podmínek tam uvedených,
c) v případě změny v seznamu uvedených poddodavatelů (např. jiný rozsah plnění,

změna poddodavatele, nový poddodavatel) je projektant povinen oznámit takovou
změnu bez zbytečného odkladu objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
takové změny.
Smlouva nebude měněna z důvodu použití poddodavatelů nebo jejich změny dle tohoto
odstavce.

XI.
Pojištění
1. Projektant je povinen nejpozději ke dni podpisu této smlouvy předložit objednateli a po
celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě jeho činností. Projektant je povinen na
požádání objednateli kdykoli předložit kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu)
prokazující požadované pojištění, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení
takové žádosti objednatele. Porušení každé z těchto povinností je smluvními stranami
považováno za podstatné porušení této smlouvy.
2. Výše pojistného plnění musí být nejméně ve výši 10.000.000,- Kč.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli projektant.
Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí projektantovi
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XII.
Ochrana informací
1. Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které získaly
či získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a obsahem této
smlouvy. To neplatí, mají-Ii být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace
zpřístupněny zaměstnancům-zpracovatelům informací, státním orgánům oprávněným na
základě zákona či soudního rozhodnutí; dále dodavatelům a subdodavatelům smluvních
stran, kteří se podílejí na plnění dle této smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou
stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytně
nutném pro řádné plnění této smlouvy, či naplnění jejího účelu.
2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou
dodržovány všemi osobami, které neveřejné informace získají nebo jsou jim k dispozici ve
smyslu ustanovení předchozího odstavce. Porušení smluvních povinností stanovených
touto smlouvou ze strany těchto osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní
stranou, která neveřejné informace poskytla.
3. Za neveřejné informace jsou podle této smlouvy považovány veškeré informace vzájemně
poskytnuté v písemné formě, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, jakož i knowhow, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných
obchodních kruzích běžně dostupné, a které jsou písemně označeny jako diskrétní
informace (zkratka "DIS") nebo které nejsou označeny.
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4. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s
osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich
jinému zneužití.
5. V této souvislosti se smluvní strany zejména zavazují:
a)nesdělit neveřejné informace třetím osobám,
b)zajistit, aby uvedené neveřejné informace, nebyly zpřístupněny třetím osobám,
c)zabezpečit data popř. údaje, ať už v písemné ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě,
včetně fotokopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími osobami, případně
zajistit proti ztrátě.
6. Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
a)smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost
způsobila sama smluvní strana;
b)smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění
druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
c)smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;
d)je-Ii zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného
orgánu státní správy či samosprávy,
e)auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z
příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany:
a)

vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány "hmotnou formou" (zejména
písemně či elektronicky) a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující
jakékoliv informace neveřejného charakteru,

b)

vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy
těchto neveřejných informací,

c)

zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní
písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací;

d)

zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních
obsahujících neveřejné informace ve smyslu této smlouvy.

Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly
neveřejné informace, prostřednictvím jedné ze smluvních stran, zpřístupněny.
8. Zničení a odstranění materiálů ve smyslu předchozího odstavce musí být odpovědným
zaměstnancem povinné smluvní strany, který byl zničením a odstraněním materiálů
pověřen, na výzvu druhé smluvní strany, písemně potvrzeno.
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9. V případě, že se některá ze smluvních stran, její zástupci nebo zaměstnanci-zpracovatelé
informací hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít odůvodněné podezření, že
došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě nebo
neoprávněnému subjektu, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou
smluvní stranu.
10. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost
o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá
i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.
11. Závazek mlčenlivosti je závazný rovněž pro právní nástupce smluvních stran.

XIII.
Sankce
1. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) má projektant právo
na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
2. Pokud bude projektant v prodlení s provedením předmětu plnění dle této smlouvy,
zejména dle čl. V odst. 1 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení projektanta s odstraňováním vad a nedodělků podle čl. VIII odst. 3
písm. b) této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za
každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení projektanta s odstraňováním vad a nedodělků podle čl. VIII odst. 3
písm. c) této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za
každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud projektant nesplní některou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce
autorského dozoru nebo autorizované osoby, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 000 Kč za každou nesplněnou povinnost a za každý i započatý den
prodlení.
6. V případě, že projektant ve lhůtách dle čl. IX odst. 4 této smlouvy nezahájí odstraňování
vad předmětu plnění, resp. neodstraní vady předmětu plnění ve lhůtě dle pokynu
objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou
vadu a každý i započatý den prodlení.
7. Poruší-li projektant povinnosti vyplývající z čl. XII této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé prokázané porušení takové
povinnosti.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje projektanta povinnosti splnit závazky přijaté touto
smlouvou.
9. Ujednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v celém
jejím rozsahu.
10. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dní od dne
doručení jejich řádného vyúčtování povinné smluvní straně.
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XIV.
Doba trvání a způsob ukončení smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného
porušení této smlouvy druhou stranou, nebo opakovaného, popř. trvajícího neplnění
smluvních povinnost, a to za předpokladu, že nenastane situace dle odst. 2 tohoto článku.
Od této smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních
povinností, jestliže smluvní strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani
v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že odpadne účel předmětu
plnění dle této smlouvy, tj. že dle rozhodnutí objednatele nedojde k realizaci stavby
uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy.
5. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být uveden
důvod odstoupení a musí být odesláno doporučeně na adresu sídla druhé smluvní strany.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení. V případě pochybností o dni doručení
se za den doručení považuje 3. pracovní den po podání oznámení o odstoupení k odeslání
provozovateli poštovních služeb. Odstoupením od této smlouvy nedochází ke zrušení
smluvního vztahu od samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do
ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy poskytly, si obě strany ponechají.
6. Smluvní strany se v případě ukončení této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy zavazují,
že provedou řádné finanční vypořádání vzájemných pohledávek a závazků ve lhůtě 2
měsíců od ukončení smlouvy.
7. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků
z odpovědnosti za vady, smluvních pokut, náhrady újmy (škody), a ustanovení týkající se
takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této
smlouvy.
XV.
Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat
při uzavření této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: živelné pohromy, války,
revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, dopravní embarga, generální
stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají dopad na projektanta a ovlivňují
jeho plnění dle této smlouvy. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání
ze strany projektanta, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky
apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora
uvedených.
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2. Smluvní strany jsou si vědomy existence pandemie Coronaviru (COVID-19) v době
uzavření této smlouvy a projektant prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nebrání
tato pandemie v plnění jeho závazků z této smlouvy.
3. Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí uvedených v odstavci 1 tohoto článku projektant
nebude schopen dokončit práce, či splnit jinou povinnost ve smluveném termínu, pak o
tom projektant bezodkladně uvědomí objednatele. Smluvní strany se bez zbytečného
odkladu dohodnou na řešení této situace a dohodnou další postup plnění díla dle této
smlouvy. Smluvní strany však výslovně sjednávají, že projektant není v prodlení s plněním
svých povinností dle této smlouvy po dobu výskytu vyšší moci.
4. Jestliže kterákoliv ze stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší moci,
projednají strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li
k takovéto dohodě, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, pokud od vzniku
zásahu vyšší moci znemožňujícího plnění uplynula doba delší než tři měsíce a vadný stav
trvá.
5. Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší
moci, předloží druhé smluvní straně doklady, týkající se tohoto případu.
6. Smluvní strany se dohodly, že skutečnost, že nastala okolnost vylučující odpovědnost,
nemá vliv na ujednání týkající se smluvních pokut, resp. smluvní povinnost uhradit smluvní
pokutu není okolnostmi vylučujícími odpovědnost dotčena.
XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou
smluvních stran pouze písemnými dodatky takto označenými a číslovanými vzestupnou
řadou s výjimkou případů uvedených ve smlouvě.
2. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro jednání smluvní a ekonomická, či zmocněnců
pro jednání věcná a technická, budou písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné
jsou od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně předloženo písemné oznámení o
provedení těchto změn. Tyto změny nejsou důvodem k vypracování dodatku k této
smlouvě.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ a ZZVZ.
4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení vzájemného
sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu v České
republice; pravomoc soudu jiného státu je vyloučena. Smluvní strany se dohodly, že
příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých mezi smluvními stranami z této smlouvy je
obecný soud dle sídla objednatele.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany
převést na třetí stranu.
6. Projektant se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s podnikatelskou činností
a bezpečnostní ochranou objektů objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním
vztahem dozvěděl. Projektant si je vědom, že tyto informace jsou informacemi

37 / 54

Číslo jednací: STC/3051/ÚSPT/2021/2
(Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy)
neveřejnými. V tomto smyslu projektant též poučí své zaměstnance a osoby, které se
budou podílet na plnění předmětu této smlouvy.
7. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají
přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanovením občanského zákoníku, byť by
tato ustanovení neměla donucující účinky.
8. Projektant tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané
etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen
„Práva“). V případě, že se objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že
ze strany projektanta došlo nebo dochází k porušení Práv, a projektant i přes předchozí
písemné upozornění objednatele pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, má
objednatel právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV odst. 4 této
smlouvy.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1
výtisk a projektant obdrží 1 výtisk.
10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým
(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576
OZ.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu § 219 odst. 1, písm. d)
ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
12. Nedílnou přílohou je:
1. Příloha č. 1: Zadání předmětu plnění
2. Příloha č. 2: Výkresová dokumentace – prostory dotčené stavbou

Za objednatele:

Za projektanta:

V Praze dne ______________________

V [projektant doplní místo podpisu] dne
[projektant doplní datum podpisu ]

_______________________________

________________________________

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

[projektant doplní svůj obchodní název]

Tomáš Hebelka, MSc

[projektant doplní jméno oprávněné
jednající osoby]

generální ředitel

[projektant doplní funkci této osoby]
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Zadání předmětu plnění
1. Projektant zpracuje DSP, DPS, DSPS1 v rozsahu a obsahu příloh podle vyhlášky č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).
Projektant zpracuje DSPS2 v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů
a technických a technologických souborů).
2. Současně musí DPS obsahovat údaje a informace v souladu se ZZVZ, nutné ke zpracování
reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení
položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně
určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky
a popisy.
3. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zahrnovat zejména:
3.1. Výrobní prostor v 1.NP (viz výkres č. 3.1. Přílohy č. 2 ke smlouvě)
a) Bourací práce
- Vybourání okna, včetně parapetu a vysazení mříže.
b) Stavební a stavebně konstrukční řešení
- Osazení vrat místo okna pro vstup do výrobního prostoru;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
3.2. Prostor finančního úseku ve 3.NP – změna užívání kanceláří na výrobní prostor
(viz výkres č. 3.2. Přílohy č. 2 ke smlouvě)
a) Bourací práce
- Odstranění SDK příček a podhledů v místnostech dotčených úpravami,
odstranění stávající vrstvy podlahy a veškerých stávajících instalací a zařízení,
odstranění kuchyňky, odvoz stavebního odpadu na skládku;
- Demontáž a ekologická likvidace nepotřebných technologických zařízení,
přeložení páteřních rozvodů chlazení pro kanceláře z roku 2020 v místnostech
dotčených úpravami
- Vybourání tří oken - vstup na staveniště ze zadního dvora a výtah a 2 krát vstup
na pochozí ochoz ve vnitřním dvoře;
b) Stavební a stavebně konstrukční řešení
- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 3.NP, vč.
pozic jednotlivých stávajících a nových strojů a technologických zařízení;
- Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí
(zejména: zjištění únosnosti a stavu obvodového zdiva a nosné konstrukce 3.NP).
- Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studií podle požadavků dotčených
orgánů za účelem získání povolení stavby a její uvedení do užívání;
- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu zadavatele před
poškozením v průběhu realizace stavby;
- Statické zpevnění podlahy v m.č. 285 pro uložení pomocné výrobní technologie;
- Návrh nového technologického podhledu a veškerých zařízení pomocných a
podpůrných konstrukcí pro zavěšení technologií ze strany interiéru;
- Doplnění mříží do oken (výrobní prostor);
- Návrh nového uspořádání strojů a podpůrných technologií;
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- Návrh veškerých klempířských a zámečnických výrobků ze strany exteriéru
(parapety u montážních vstupů, pochozí lávka ve vnitřním dvoře pro umístění
chladičů laminátorů);
- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami;
- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového
podle požadavku zadavatele;
- Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu a strojů (stavební
výtah pro přepravu materiálu a osob umístěný vně objektu) a transport suti (shoz
potrubím do kontejneru);
- Návrh skladu pro výrobky;
- Návrh etapizace postupu prací podle požadavku zadavatele, příp. návrhu
potřebných provizorních tras napojení TZB pro zachování provozuschopnosti
prostoru dotčeného stavbou;
- Doprava a likvidace stavebního odpadu;
- Montáž a demontáž klasického lešení pro přístup na staveniště;
- Oprava omítek, obkladů a následné vymalování prostor dotčených stavbou ve
3.NP;
- Oprava fasád kolem montážních oken;
- Úklid;
- Transportní cesty přes zadní dvůr skrze okna a stavební výtah.
- Ostatní činnosti dle potřeby.
c) Podesta (kovová konstrukce nad pyramidou) pro technologická zařízení:
- Statický návrh nejoptimálnějšího řešení ukotvení podesty;
- 2 x chladící jednotka (58,7 dB)
o Doplnit opatření proti zámrazu;
o Komín na odvod vzduchu nad střechu – prověřit při projektování;
o Protihlukové opatření – prověřit při projektování.
- 2 x topná jednotka
o Vybudování temperovaného prostoru, resp. trvalé propojení s výrobním
prostorem;
o Zajištění manipulačního prostoru pro zaměstnance servisu.
d) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace
- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické
zařízení budovy;
- Úprava stávajících rozvodů, příp. nové rozvody zdravotně-technických instalací
pro výrobní zařízení s napojovacími místy (odvod kondenzátu vnitřních klima
jednotek, přívod chladící vody apod.);
- Nové rozvody stlačeného vzduchu.
e) VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace
- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;
- Demontáž, příp. přemístění stávajících jednotek FanCoil a rozvodů chladu;
- Nová jednotka VZT v nově vzniklém výrobním prostoru ve 3.NP;
- Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení v nově vzniklém výrobním
prostoru ve 3.NP, filtr pevných částic H7;
- Implementace MaR do systému RC WARE;
- Rekuperace;
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f)

Provozní řád VZT zařízení;
Aktualizace stávající VZT knihovny;
Související stavební práce;
Ostatní činnosti dle potřeby.

Silnoproudá elektroinstalace
- Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení v
podhledu v interiéru;
- Osazení nových kabelových žlabů;
- Nové silnoproudé rozvody i pro výrobní zařízení a technologická zařízení
v interiéru a exteriéru (chladiče laminátorů), kabel povede z hlavní rozvodny NN;
- Nová LED osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro
daný účel nově vzniklém výrobním prostoru ve 3.NP;
- Úpravu silových přívodů pro technologie;
- Úpravu rozvaděče pro osvětlení, zásuvky a napojení strojů a technologií;
- Související stavební práce;
- Ostatní činnosti dle potřeby.

g) Slaboproudá elektroinstalace, telefon
- Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových
rozvodů;
- Nové rozvody strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů;
- Osazení nových kabelových žlabů.
3.3. Prostor Foto ateliéru ve 4.NP – změna užívání části výrobního prostoru na
šatny pro 15 žen a 15 mužů (viz výkres č. 3.3. Přílohy č. 2 ke smlouvě)
a) Bourací práce
- Odstranění příček a podhledů v místnostech dotčených úpravami, odstranění
stávající vrstvy podlah a veškerých stávajících instalací a výrobních zařízení,
odvoz stavebního odpadu na skládku;
- Vybourání okna - vstup na staveniště ze zadního dvora a výtah.
b) Stavební a stavebně konstrukční řešení
- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 4.NP;
- Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studí podle požadavků dotčených
orgánů za účelem získání povolení stavby a její uvedení do užívání;
- Návrh opatření ochrany částí objektu zadavatele před poškozením v průběhu
realizace stavby;
- Návrh umístění šaten pro čistý provoz, vč. sprch a WC pro muže a ženy v prostoru
místností dotčených úpravami, vč. návrhu povrchů stěn, podlah a stropů,
zařizovacích předmětů apod.;
- Návrh nového podhledu a veškerých zařízení pomocných a podpůrných
konstrukcí pro umístění osvětlení v prostoru nově budovaných šaten a sprch
apod.;
- Návrh nové bezpečnostní SDK příčky se dvěma vstupy pro rozdělení stávající
místnosti fotoateliéru na dva nově vzniklé prostory;
- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami;
- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového
podle požadavku zadavatele;
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- Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu a strojů (stavební
výtah pro přepravu materiálu a osob umístěný vně objektu) a transport suti (shoz
potrubím do kontejneru);
- Doprava a likvidace stavebního odpadu;
- Oprava omítek a následné vymalování prostor dotčených stavbou ve 4.NP;
- Úklid;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
c) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace
- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické
zařízení budovy;
- Nové rozvody zdravotně-technických instalací pro šatny, vč. sprch a WC;
- Úprava, příp. nové přívody chladící vody apod.
d) VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace
- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;
- Demontáž, příp. přemístění stávajících jednotek FanCoil a rozvodů chladu;
- Nová jednotka VZT v nově vzniklém výrobním prostoru a v šatnách, vč. sprch a
WC ve 4.NP;
- Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení v nově vzniklém výrobním
prostoru a v šatnách, vč. sprch a WC ve 4.NP;
- Implementace MaR do systému RC WARE;
- Provozní řád VZT zařízení;
- Aktualizace stávající VZT knihovny;
- Související stavební práce;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
e) Silnoproudá elektroinstalace
- Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení;
- Osazení nových kabelových žlabů;
- Nové silnoproudé rozvody i pro výrobní zařízení a technologická zařízení
v interiéru;
- Nová osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro daný
účel v nově vzniklém výrobním prostoru a v šatnách, vč. sprch a WC ve 4.NP;
- Úpravu silových přívodů pro výrobní zařízení;
- Úpravu rozvaděče pro osvětlení, zásuvky a napojení strojů a technologií;
- Související stavební práce;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
f)

Slaboproudá elektroinstalace, telefon
- Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových
rozvodů;
- Nové rozvody strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů;
- Osazení nových kabelových žlabů.

4. Projektová dokumentace pro stavební úpravy bez projednání s DOSS bude zahrnovat
zejména:
4.1. Prostor přípravy výroby v 1.PP (výkres č. 4.1. Přílohy č. 2 ke smlouvě)
a) Bourací práce a stavební úpravy
- Vybudování nových dveří;
- Úprava stávající šikmé podlahy v chodbě;
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- Výmalba.
b) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace
- Prodloužení stávajících rozvodů stlačeného vzduchu.
c) VZT, měření a regulace
- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT;
- Demontáž stávající VZT jednotky;
- Nová jednotka VZT podle potřeb umístěného technologického zařízení;
- Nové VZT potrubí (sání, odtah);
- Implementace MaR do systému RC WARE;
- Provozní řád VZT zařízení;
- Aktualizace stávající VZT knihovny;
- Související stavební práce;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
d) Silnoproudá elektroinstalace
- Výměna stávajícího osvětlení;
- Osazení nových kabelových žlabů;
- Nové silnoproudé rozvody pro technologická zařízení;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
4.2. Výrobní prostor v 1.NP (výkres č. 4.2. Přílohy č. 2 ke smlouvě)
a) Bourací práce
- Odstranění příčky ve skladu;
- Odvoz stavebního odpadu na skládku.
b) Stavební a stavebně konstrukční řešení
- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor v 1.NP, vč. pozic
jednotlivých stávajících a nových strojů a technologických zařízení;
- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení zadavatele před poškozením
v průběhu realizace stavby Výstavba nové příčky ve skladu;
- Vybudování prostoru pro oplach sít nebo kryté zástěny;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
c) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace
- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické
zařízení budovy;
- Úprava, příp. nové přívody chladící vody apod;
- Montáž rozvodů stlačeného vzduchu.
d) VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace
- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;
- Demontáž stávající VZT jednotky a chlazení pro výrobní zařízení a
kompresorovnu;
- Odstavení VZT pro sklad.
- Nová jednotka VZT a chlazení podle potřeb umístěného výrobního zařízení
v prostoru;
- Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení podle potřeb výrobního zařízení
v prostoru. Stávající odtah je veden po fasádě objektu na zadním dvoře
s výdechem nad střechu 4.NP;
- Úprava stávajících odtahů od výrobních strojů s výdechem nad střechu 4.NP;
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-

Implementace MaR do systému RC WARE;
Provozní řád VZT zařízení;
Aktualizace stávající VZT knihovny;
Související stavební práce;
Ostatní činnosti dle potřeby;
Mycí box s odtahem (umístění v samostatné místnosti nebo prostor s krytou
zástěnou).

e) Silnoproudá elektroinstalace
- Doplnění stávajícího osvětlení;
- Osazení nových kabelových žlabů;
- Nové silnoproudé rozvody pro technologická zařízení a výrobní zařízení;
f) Kompresorovna
- Výměna dvou kompresorů za prostorově menší a energeticky úspornější;
- Stěhování technologických zařízení.
4.3. Výrobní prostor ve 3.NP (výkres č. 4.3. Přílohy č. 2 ke smlouvě)
a) Stavební a stavebně konstrukční řešení
- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 3.NP, vč.
pozic jednotlivých stávajících a nových výrobních zařízení a technologických
zařízení;
- Posun (zvětšení) dveří pro stěhování;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
b) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace
- Montáž rozvodů stlačeného vzduchu.
c) VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace
- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;
- Nová jednotka VZT podle potřeb umístěného výrobního zařízení v prostoru;
- Nové VZT potrubí (sání, odtah) podle potřeb umístěného výrobního zařízení
v prostoru;
- Úprava systému chlazení a vlhčení podle potřeb umístěného výrobního zařízení
v prostoru;
- Implementace MaR do systému RC WARE;
- Provozní řád VZT zařízení;
- Aktualizace stávající VZT knihovny;
- Související stavební práce;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
d) Silnoproudá elektroinstalace
- Nové přívody k technologickým zařízením;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
4.4. Výrobní prostor ve 4.NP (výkres č. 4.4. Přílohy č. 2 ke smlouvě)
a) Bourací práce
- Odstranění SD příček a kuchyňky v m.č 336, odvoz stavebního odpadu na
skládku;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
b) Stavební a stavebně konstrukční řešení
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- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 4.NP;
- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu zadavatele před
poškozením v průběhu realizace stavby;
- Návrh sjednocení podlahy v m.č. 332 a 336 (nová průmyslová podlaha);
- Návrh technologického podhledu a veškerých zařízení pomocných a podpůrných
konstrukcí pro zavěšení technologických zařízení v m.č. 332, a 336;
- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami;
- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového
podle požadavku zadavatele;
- Návrh etapizace postupu prací podle požadavku zadavatele, příp. návrhu
potřebných provizorních tras napojení TZB pro zachování provozuschopnosti
prostoru dotčeného stavbou;
- Doprava a likvidace stavebního odpadu;
- Opravy omítek, obkladů a vymalování prostor dotčených stavbou ve 4.NP;
- Úklid;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
c) VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace
- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení případně vlhčení;
- Nová jednotka VZT podle potřeb umístěného výrobního zařízení v prostoru;
- Úprava rozvodů chladu, VZT podle potřeb umístěných výrobních zařízení;
- Implementace MaR do systému RC WARE;
- Provozní řád VZT zařízení;
- Aktualizace stávající VZT knihovny;
- Související stavební práce;
- Rozvod tlakového vzduchu
- Ostatní činnosti dle potřeby.
d) Silnoproudá elektroinstalace
- Osazení nových kabelových žlabů;
- Nové silnoproudé rozvody pro výrobní zařízení technologická zařízení;
- Úpravu rozvaděče pro osvětlení a zásuvky;
- Související stavební práce;
- Ostatní činnosti dle potřeby.
e) Slaboproudá elektroinstalace, telefon
- Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových
rozvodů.
5. Projektant zpracuje v rámci DPS část Požárně-bezpečnostního řešení stavby, ve které
budou zpracovány všechny změny provedené dle DPS v souladu s požárními předpisy.
6. Projektant zpracuje návrh etapizace (HMG) postupu prací, včetně v PD zapracovaných
návrhů potřebných provizorních tras pro zachování provozuschopnosti prostorů nepřímo
dotčených stavbou.
7. Projektant stanoví, zda stavba spadá do kategorie, kdy je nutné žádat TIČR o stanovisko
k realizaci stavby.
8. Projektant se zavazuje k součinnosti a koordinaci s dalšími projektanty objednatele, kteří
budou připravovat projekt pro systémy PZTS a EPS. Projektant se zavazuje poskytnout
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těmto projektantům projektové podklady. Projektant neodpovídá za části díla provedené
jinými projektanty objednatele.
9. Projektant se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele při vypracování
DSP, DPS a k zapracování jeho připomínek do projektové dokumentace.
10. Obecně
- Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu
prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak,
aby umožnil kontrolu celkové výměry.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro kontrolu nabídek
zhotovitelů stavby bude oceněn podle cenové soustavy ÚRS.
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Výkresová dokumentace
(samostatná příloha obsahuje):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3.1. VÝROBNÍ PROSTORY V 1.NP
3.2. PROSTOR FINANČNÍHO ÚSEKU VE 3.NP
3.3. PROSTOR FOTOATELIERU 4.NP
4.1. PROSTOR PŘÍPRAVY VÝROBY V 1.PP
4.2. VÝROBNÍ PROSTOR V 1.NP
4.3. VÝROBNÍ PROSTOR VE 3.NP
4.4. VÝROBNÍ PROSTOR VE 4.NP
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Veřejná zakázka na služby zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
Název:

„Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební
úpravy v objektu VZ I – přemístění výroby z objektu VZ III“
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:

1.

Sídlo:

Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1

IČO:

00001279

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba:

Monika Řeháčková

Tel.:

+420 236 031 443

E-mail:

rehackova.monika@stc.cz

2.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Účastník zadávacího řízení

Název:

…………………………

Sídlo:

…………………………

Korespondenční adresa:

…………………………

IČO, DIČ:

…………………………

Tel.:

…………………………

E-mail:

…………………………

Osoba oprávněná za účastníka jednat:

…………………………

Kontaktní osoba:

…………………………

Tel.:

…………………………

E-mail:

…………………………

Identifikátor datové schránky:

…………………………

Malý nebo střední podnik:

ANO / NE *nehodící se škrtněte

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení
Podpis oprávněné osoby

…………………………

Titul, jméno, příjmení

…………………………

Funkce

…………………………
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Název veřejné zakázky:
„Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v
objektu VZ I – přemístění výroby z objektu VZ III“
Název účastníka (vč. právní formy):

…………………………

Sídlo:

…………………………

IČO:

…………………………

1)

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky splňuje základní
způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) neboť je dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
2)

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky splňuje profesní
způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 zákona, § 77 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona.
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3)

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

3.1. V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 8.4.1 zadávací
dokumentace, uvádím seznam významných služeb poskytnutých (a dokončených)
za posledních 8 let před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele.
1. Významná služba
Identifikace dodavatele, který dané plnění
poskytl:
Identifikace objednatele, kterému bylo dané
plnění poskytnuto:
Doba plnění s přesností na kalendářní
měsíce:
Stručný popis předmětu plnění významné
služby:
Finanční objem (investiční náklady v Kč bez
DPH):
Kontaktní osoba objednatele pro účely
ověření uvedených informací (jméno, telefon
a e-mail):
2. Významná služba
Identifikace dodavatele, který dané plnění
poskytl:
Identifikace objednatele, kterému bylo dané
plnění poskytnuto:
Doba plnění s přesností na kalendářní
měsíce:
Stručný popis předmětu plnění významné
služby:
Finanční objem (investiční náklady v Kč bez
DPH):
Kontaktní osoba objednatele pro účely
ověření uvedených informací (jméno, telefon
a e-mail):
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3. Významná služba
Identifikace dodavatele, který dané plnění
poskytl:
Identifikace objednatele, kterému bylo dané
plnění poskytnuto:
Doba plnění s přesností na kalendářní
měsíce:
Stručný popis předmětu plnění významné
služby:
Finanční objem (investiční náklady v Kč bez
DPH):
Kontaktní osoba objednatele pro účely
ověření uvedených informací (jméno, telefon
a e-mail):
4. Významná služba
Identifikace dodavatele, který dané plnění
poskytl:
Identifikace objednatele, kterému bylo dané
plnění poskytnuto:
Doba plnění s přesností na kalendářní
měsíce:
Stručný popis předmětu plnění významné
služby:
Finanční objem (investiční náklady v Kč bez
DPH):
Kontaktní osoba objednatele pro účely
ověření uvedených informací (jméno, telefon
a e-mail):
3.2. V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 8.4.2 zadávací
dokumentace, uvádím seznam členů realizačního týmu (seznam techniků), kteří se
budou podílet na plnění této veřejné zakázky.

Jméno a příjmení fyzické osoby včetně
uvedení pozice, kterou bude v daném týmu
zastávat:
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V jakém pracovněprávním či jiném vztahu je
daná fyzická osoba vůči dodavateli, tj.
zejména zda je poddodavatelem
dodavatele:
Pozn.: Účastník vždy použije tabulku tolikrát, kolikrát je třeba.
3.3. V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 8.4.2 zadávací
dokumentace:
1) předkládám profesní životopis min. 1 osoby na pozici „Odpovědný projektant“, a
to včetně kopií dokumentů dokladujících požadované vzdělání a požadovaná
osvědčení. Tento životopis tvoří přílohu tohoto čestného prohlášení;
Tento profesní životopis bude dále obsahovat seznam významných služeb s následujícími
údaji:
•
•
•
•
•

identifikace objednatele, kterému bylo dané plnění poskytnuto;
doba plnění s přesností na kalendářní měsíce;
stručný popis předmětu plnění významné služby;
finanční objem (investiční náklady v Kč bez DPH);
kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací
(jméno, telefon a e-mail).

2) předkládám profesní životopis min. 1 osoby na pozici „Zástupce odpovědného
projektanta“, a to včetně kopií dokumentů dokladujících požadované vzdělání a
požadovaná osvědčení. Tento životopis tvoří přílohu tohoto čestného prohlášení.

Tento profesní životopis bude dále obsahovat seznam významných služeb s následujícími
údaji:
•
•
•
•
•

identifikace objednatele, kterému bylo dané plnění poskytnuto;
doba plnění s přesností na kalendářní měsíce;
stručný popis předmětu plnění významné služby;
finanční objem (investiční náklady v Kč bez DPH);
kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací
(jméno, telefon a e-mail).

Dále v souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 8.4.2 zadávací
dokumentace, přikládám profesní životopisy všech členů týmů.

3.4.

V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 8.4.3 zadávací
dokumentace předkládám přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, přičemž:

Minimální úrovní pro splnění požadavku je průměrný roční počet 3 odborných zaměstnanců
dodavatele (nebo osob v podobném postavení) v oboru odpovídajícím předmětu této veřejné
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zakázky, tedy zaměstnanci, kteří disponují alespoň jedním z níže uvedených osvědčení:
•

osvědčení o autorizaci dle § 4 zákona o autorizaci, vydané Českou komorou
architektů, dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
prokazuje. Je požadována autorizace se všeobecnou působností, tedy
autorizace pro obor:
➢

architektura

• osvědčení o autorizaci dle § 5 zákona o autorizaci, vydané Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje, a to v
následujících oborech:
➢

Pozemní stavby - autorizovaný inženýr (IP00)

➢

Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení –
autorizovaný inženýr (IE01)

➢

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická
zařízení – autorizovaný inženýr (IE02)

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení v souladu se zadávacími podmínkami:
2020
2019
2018

V ………………………… dne: ……………………..

podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka
_____________________________
(účastník doplní jméno osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka)
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SEZNAM PODDODAVATELŮ
Název veřejné zakázky:
„Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v
objektu VZ I – přemístění výroby z objektu VZ III“
Název účastníka (vč. právní formy):
Sídlo:
IČO:

…………………………
…………………………
…………………………

1) V souladu s požadavkem zadavatele uvedeném v zadávací dokumentaci k výše
uvedené veřejné zakázce, uvádím seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit
předmět zakázky.
A)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
B)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
C)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
(účastník přidá počet poddodavatelů dle potřeby)
2) Tímto jako účastník výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuji, že nemám v
úmyslu zadat žádnou část uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.1

V _________________ dne_______________
podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka
------------------------------------------------(účastník doplní jméno osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka)
V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému poddodavateli, seznam
poddodavatelů dle bodu 1) nevyplňuje a pole proškrtne.
1
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