Veřejná zakázka:
„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, v rámci zadávání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem:

„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, 356 01 Sokolov

Osoba zastupující zadavatele:
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,

V Sokolově, dne 26. 1. 2018
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1. Preambule
1.1 Vymezení veřejné zakázky dle zákona
Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a 4
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „zákon“) a
zároveň je veřejnou zakázkou nadlimitní ve smyslu ustanovení § 25 zákona. Tato veřejná
zakázka je zadávána formou otevřeného řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. zákona.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a dalších zadávacích podmínek stanovil
zadavatel v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a dále v této Zadávací dokumentaci
k tomuto zadávacímu řízení. Podrobná specifikace požadavků zadavatele na předložení
nabídky pro vyzvané dodavatele je součástí této Zadávací dokumentace a slouží jako podklad
pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
Účelem tohoto zadávacího řízení pro daný a níže specifikovaný předmět veřejné
zakázky je výběr ekonomicky nejvýhodnějšího dodavatele (účastníka), se kterým bude
uzavřena příslušná smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky.
Tato veřejná zakázka s názvem „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“ je
spolufinancována z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).
1.2 Pojmy a znění Zadávací dokumentace
Tento dokument slouží jako Zadávací dokumentace a je souborem dokumentů, údajů,
požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky (dále
také jen „Zadávací dokumentace“) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
(dále také jen „nabídka“). Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků,
v rámci tohoto zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Zadávací
dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními závazných dokumentů.
Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel (účastník) plně a bez
výhrad veškeré podmínky této Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a případných
dodatků (dodatečných informací) k zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník
(dodavatel) před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v této Zadávací dokumentaci jako součásti zadávacích podmínek a
bude se jimi plně řídit.
Pokud účastník (dodavatel) neposkytne včas všechny požadované informace a doklady,
nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat Zadávací dokumentaci a
stanoveným zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení jeho nabídky a
následné vyloučení ze zadávacího řízení.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele (účastníka) k zadávacím
podmínkám tohoto zadávacího řízení obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv taková výhrada
může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.
Pojem „dodavatel“ používaný v této Zadávací dokumentaci má význam definovaný
příslušným ustanovením zákona, zejména ve smyslu definovaném v ustanovení § 5 zákona, a
má být vykládán v kontextu příslušného ustanovení zákona. Stejně tak budou vykládány
veškeré další pojmy uvedené v § 28 zákona.
V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a jejími přílohami, jsou rozhodující
údaje uvedené v Zadávací dokumentaci. To platí rovněž v případě rozdílů v definici či ve
významu pojmů používaných v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. V případě rozporů
mezi písemným (listinným) vyhotovením Zadávací dokumentace a elektronickou verzí
Zadávací dokumentace, má přednost písemné (listinné) vyhotovení Zadávací dokumentace.
1.3 Oznámení o zahájení zadávacího řízení a identifikace veřejné zakázky
Toto zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dnem odeslání
oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“), resp.
Úředního věstníku EU (dále je „TED“) dle ustanovení § 212 zákona. Zadávací dokumentace
navazuje na oznámení o zahájení zadávacího řízení odeslaného k uveřejnění do VVZ, resp.
TED, pod evidenčním číslem Z2018-003300 a dále jej upřesňuje.
Toto zadávací řízení bylo zároveň dále uveřejněno na profilu zadavatele
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html

2. Identifikace zadavatele
2.1

Identifikace zadavatele

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.
právní forma:
příspěvková organizace
se sídlem:
Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČO/DIČ:
70947023/CZ70947023
zastoupen:
Ing. Janem Lichtnegerem
2.2
Identifikace osob pověřených jednat jménem zadavatele
Osoba zastupující zadavatele při výkonu zadavatelských činností této veřejné zakázky:
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem:
IČO/DIČ:
zastoupený:
mobil:
e-mail:

V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
06717586/CZ06717586
Mgr. Liborem Zbořilem, jednatelem společnosti
+420 777 111 184
zboril@arws.cz

2.3 Označení osoby odlišné od zadavatele vypracovávající část zadávací
dokumentace
Zadavatel uvádí, že níže uvedené části Zadávací dokumentace vypracovala ve smyslu
ustanovení
§
36
odst.
4
zákona
osoba
odlišná
od
zadavatele:
Přílohu č. 1 - Projektová dokumentace a Soupis prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr) –
„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“ vypracovala společnost VALBEK spol. s r.o.,
středisko Plzeň, se sídlem Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČ: 482 66 230 v říjnu 2017.
Zodpovědný projektant: Nikola Píšková, DiS., autorizovaný technik pro dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava, číslo autorizace ČKAIT 0202160.
Zadavatel dále uvádí, že žádnou další část Zadávací dokumentace, vyjma shora uvedeného,
nevypracovala osoba odlišná od zadavatele ve smyslu § 36 odst. 4 zákona. Zbývající části
Zadávací dokumentace byly vypracovány zadavatelem a na základě jeho podkladů a pokynů,
a to v součinnosti s advokátní kanceláří ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., jako osobou
zastupující zadavatele při výkonu zadavatelských činností.

3. Předmět veřejné zakázky
3.1 Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem tohoto zadávacího řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci
s názvem „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“, jejíž rozsah je dán projektovou
dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností VALBEK spol. s r.o., středisko
Plzeň, se sídlem Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČ: 482 66 230 v říjnu 2017. Zodpovědný
projektant: Nikola Píšková, DiS., autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava, číslo autorizace ČKAIT 0202160.
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba silnice II/230. Ostatní stavební objekty jsou
vyvolané potřebou výstavby silnice.
Novostavba silnice II/230 má zajišťovat nové propojení navrhované trasy I/21 (není
součástí této veřejné zakázky) se stávajícími silnicemi II/230 a III/2114 v místě křižovatky u
Mariánských Lázní. Navrhovaná trasa odvede tranzitní dopravu z Mariánských Lázní a umožní
bezpečné a kapacitní převedení dopravní zátěže v této lokalitě.
Přeložka je navržena v kategorii S9,5/70 v délce 2,400 km. Začátek trasy je navržen v místě
stávající křižovatky se silnicí III/2114 u Mariánských Lázní. V rámci stavby bude tato
křižovatka rekonstruována na okružní křižovatku. Dále trasa překračuje údolí Kosového
potoka, podchází stávající železniční trať č. 170 Plzeň – Cheb v km 422,182. Následně trasa
pokračuje lesním komplexem jižně od koupaliště Lido, po zemědělsky využívaných
pozemcích až ke stykové křižovatce Drmoul, kde je napojena na novou trasu silnice I/21.

Styková křižovatka není součástí této stavby. V úseku, kde trasa překonává nivu Kosového
potoka – lokální biocentrum, je navržena mostní estakáda.
Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:
Číslo objektu
Řada 000
000
001 Přípravné práce
Řada 100
102
103
116
117
118
161
164
Řada 200
221
222
223
223.1
224
Řada 300
322
Řada 400
481
490
Řada 500
502
Řada 800
801
802
813

Název objektu
Objekty přípravy staveniště
Všeobecné konstrukce a práce
Kácení a skrývka ornice
Objekty pozemních komunikací
Silnice II/230
Okružní křižovatka silnice II/230 – III/2214
Přeložka polních cest v katastrálním území Drmoul
Přeložka lesních cest v katastrálním území Stanoviště
Přeložka polní cesty v katastrálním území Stanoviště
Provizorní dopravní značení
Definitivní dopravní značení ostatních komunikací
Mostní objekty a zdi
Most na silnici II/230 přes Kosový potok v km 0,445
Propustek na silnici II/230 v km 0,550
Most přes silnici II/230 na trati ČD v km 0,514
Železniční svršek/spodek
Propustek na silnici II/230 v km 2,130
Vodohospodářské objekty
Norné stěny silnice II/230
Elektro a sdělovací objekty
Přeložka kabelů ČD Telematika - neobsazeno
Úprava TV v km 422,2 trati Plzeň-Cheb
Objekty trubních vedení
Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,756
Objekty úpravy území
801 Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů
802 Rekultivace zrušených komunikací
813 Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy

Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 – Projektová
dokumentace a v Soupisu prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr).
Technická specifikace veřejné zakázky zadavatele obsahuje minimální požadavky
zadavatele. Nedodržení těchto minimálních požadavků zadavatele bude považováno za
nesplnění zadávacích podmínek. Taková nabídka může být ze zadávacího řízení vyřazena a
dodavatel (účastník) vyloučen.

Požadavky pro realizaci veřejné zakázky:
a. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a
v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm),
tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
b. vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.,
která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby.
c. vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti
pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
e. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden ve
smlouvě o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního
předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které
budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně.
f. zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé práce
po týdnech a bude obsahovat detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu
opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí souvisejících
s realizací zakázky. Dále zadavatel požaduje předložit před předáním staveniště
dokumentaci k BOZP dle z. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů (vyhodnocení rizik, plán
BOZP...),
g. provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technickokvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy
ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti,
které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do
předání staveniště, označení Staveniště po celou dobu realizace 2 ks informační tabule
(dodávka zhotovitele) o velikostech dle soupisu prací s uvedením prvků základní publicity
IROP v souladu s Obecnými pravidly a základních údajů o stavbě, dále o investorovi,
dodavateli a TDS,
h. po ukončení Díla osazení 2 ks stálých pamětních desek z odolného a trvalého materiálu
(plast) o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m, na níž bude uveden název projektu a hlavní cíl
projektu.
i. zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti
s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v
průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění
zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících
komunikací, které budou využívané pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich
poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích),
j. odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,
k. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho
likvidace, zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly v souladu s potřebami

zhotovitele, předanou dokumentací a s požadavky objednatele a aby byly dodrženy
požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; v rámci zařízení
staveniště budou vytvořeny podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta,
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
l. zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm
uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů,
m. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla,
které bude uzavřeno objednatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech
účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
n. poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele,
případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých
inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje
dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci
stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a
okolí stavby,
o. zpracování a předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením
skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení vč. zaměření skutečného
provedení stavby; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a
záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých
materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, provedení závěrečného úklidu místa
provedení Díla dle této smlouvy,
p. zajištění vypracování geometrického plánu Díla autorizovaným geodetem,
q. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
r. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
s. součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast při
závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

3.2 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s
§ 16 zákona ve výši 250 000 000,- Kč bez DPH.

Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako výše peněžitého
závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky
byla stanovena řádně dle projektové dokumentace a výkazu výměr vyhotovenými
společností VALBEK spol. s r.o., středisko Plzeň, se sídlem Parková 1205/11, 326 00 Plzeň,
IČO: 482 66 230, jež jsou Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace a dále na základě údajů a
informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění na relevantním trhu a také
s ohledem na cenové hladiny obdobných stavebních prací a dodávek v předmětných oborech
a činnostech.
3.3 Místo realizace předmětu zakázky
Místem realizace veškerých stavebních prací dodávaných v rámci tohoto zadávacího
řízení je k. ú. Drmoul, k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a k. ú. Úšovice, Karlovarský kraj,
úsek silnic II/230 a silnice III/2114.
3.4 Doba plnění předmětu veřejné zakázky
Bližší specifikace termínů plnění a doby plnění předmětu této veřejné zakázky je
uveden v čl. 9 odst. 9.3 této Zadávací dokumentace.
3.5 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu zadávacího řízení dle CPV kódů:
Hlavní předmět:
CPV 45 00 00 00 - 7

Stavební práce

Další předměty:
CPV 45 23 31 40 – 2
CPV 45 22 11 10 – 6

Práce na stavbě silnic
Výstavba mostů

3.5 Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Zadávací dokumentace a
v přílohách této Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel (účastník) povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či
změny obchodních (platebních) podmínek mohou být považovány za nesplnění zadávacích
podmínek s následkem případného možného vyloučení dodavatele (účastníka) z další účasti
v zadávacím řízení.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele (účastníky) na skutečnost, že Zadávací
dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel (účastník) se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale
též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, uveden odkaz na konkrétní
výrobek, materiál, technologii, příp. na obchodní firmu dodavatele, či na patent, užitný vzor,
průmyslový vzor, ochrannou známku či označení původu, pak se dle ustanovení § 89 odst. 6
zákona, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku,
technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel (účastník) oprávněn v nabídce uvést i
jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. Obdobně u uvedení odkazu na
normy nebo technické dokumenty se dle ustanovení § 90 odst. 3 zákona má za to, že se
jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů a že účastník může ve své nabídce
nabídnout i jiné rovnocenné řešení.

4. Kvalifikace – obecné předpoklady
Účastník (dodavatel) v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační
předpoklady ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona, kdy konkrétní požadavky jsou dále
stanoveny v čl. 5 této Zadávací dokumentace. V případě nesplnění veškerých
požadovaných kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu v rámci předložené nabídky
může být takový účastník (dodavatel) vyloučen z další účasti v zadávacím řízení a
předložená nabídka nebude hodnocena.
4.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci
Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou stanoveny v oznámení o zahájení zadávacího
řízení a dále v této Zadávací dokumentaci k tomuto zadávacímu řízení. Požadavky zde
uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci zveřejněné
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek
prokázat splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným, je pro plnění veřejné
zakázky v souladu s ustanovením § 73 a násl. zákona, dodavatel, který prokáže:
I.
II.
III.
IV.

Splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 zákona;
Splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 zákona;
Splnění ekonomické kvalifikace v souladu s ustanovením § 78 zákona;
Splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 zákona.

4.2 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či
certifikátem
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu v souladu s ustanovením § 226 až 232 zákona
a za podmínek zákonem stanovených. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne
starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace také certifikátem vydaným v rámci
Systému certifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 233 až 240 zákona a za podmínek
zákonem stanovených, kdy tento certifikát obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení §
239 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace. Takto vydaný a platný certifikát nahrazuje splnění kvalifikace
v rozsahu údajů v něm uvedených údajů.
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát
musí být platný ve smyslu ustanovení § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než jeden
rok).
4.3 Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základní a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona samostatně.
Prokázání splnění ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace či zbylé profesní
způsobilosti (vyjma shora uvedené profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona)
musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob – blíže viz čl. 4 odst. 4.4 této Zadávací
dokumentace.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a jiným 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. Požadavek na závazek podle věty první tohoto odstavce, aby dodavatelé
byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak.

4.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1
zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence), požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat splnění kvalifikace
odpovídající základní způsobilosti (dle ustanovení § 74 zákona) a také prokázat splnění
kvalifikace podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence).
Dodavatel je v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob v zákonem
vymezeném rozsahu povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím této jiné osoby,
c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona;
d) 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 (obsahem tohoto písemného závazku musí být minimálně na straně jiné
osoby, jejímž prostřednictvím je prokazováno splnění některé části kvalifikace, závazek
ke společné a nerozdílné odpovědnosti této jiné osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem).
Zadavatel požaduje, aby dodavatel, v případě, že prostřednictvím jiné osoby prokazuje
technickou kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d)
zákona vztahující se k takové jiné osobě, předložil písemný závazek dle shora uvedeného
písm. d), který bude obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel
prokazuje ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění této veřejné zakázky.
4.5 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
zákonem a zadavatelem.
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované
v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá zahraniční dodavatel v
původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2
zákona v rozsahu shora uvedené dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
4.6 Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů minimálně v
prosté kopii. Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení v rámci této Zadávací
dokumentace musí být podepsána osobou oprávněnou dodavatele zastupovat (tj.
statutárním orgánem dodavatele, případně jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke
své nabídce přiložit kopii takového zmocnění této osoby, a to jako součást dokladů, kterými
dodavatel prokazuje splnění kvalifikace).
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kvalifikačního kritéria (způsobilosti)
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel nejpozději před uzavřením smlouvy od dodavatele vyžádá předložení
originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již
nebyly v originále či úředně ověřené kopii předloženy v zadávacím řízení. Dodavatel, se
kterým má být uzavřena smlouva, je povinen tyto doklady předložit. Nesplnění této
povinnosti, tj. nepředložení požadovaných originálů či úředně ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění kvalifikace, může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka).
4.7 Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen
tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle
věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Nesplnění této povinnosti, tj. neoznámení změny v dokladech prokazujících splnění
kvalifikace, může být důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka).

4.8 Dodatečné informace k dokladům prokazujícím kvalifikaci
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace
či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel
je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.
4.9 Posouzení kvalifikace
Zadavatel provede posouzení kvalifikace u dotčených dodavatelů (účastníků) v souladu
s podmínkami této Zadávací dokumentace, a to sám či prostřednictvím určené komise pro
posouzení kvalifikace.
Dodavatel, který neprokáže splnění kvalifikace či některé z níže uvedených
kvalifikačních kritérií (způsobilostí) v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
v případě změny kvalifikace u dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace,
může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

5. Kvalifikace – konkrétní předpoklady
5.1 Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka)
v rozsahu ustanovení § 75 odst. 1 zákona, kdy požadavky na splnění základní způsobilosti
splňuje dodavatel (účastník), který:
a)

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; kdy k zahlazení odsouzení se
nepřihlíží,
Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a to dle
ustanovení § 74 odst. 2 zákona. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční či české právnické osoby
musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu, a to dle ustanovení § 74 odst. 3 zákona. Požadavek pro prokázání této
podmínky podle tohoto písm. a) pro právnickou osobu dle výše uvedené tímto nejsou
dotčeny a i v případě, že je dodavatelem (účastníkem) pobočka závodu musí být tyto
podmínky pro prokázání tohoto písm. a) u právnické osoby naplněny.

b)

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

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejném zdravotním pojištění,

d)

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

e)

není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání základní způsobilosti
Dodavatel (účastník) prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v souladu
s ustanovením § 75 odst. 1 zákona předložením:
i.

Výpisu z evidence Rejstříku trestů, a tok prokázání základní způsobilosti dle výše
uvedeného písm. a) této kapitoly Zadávací dokumentace.
(UPOZORNĚNÍ: Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle
tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu, a to dle ustanovení § 74 odst. 2 zákona. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční či české právnické osoby
musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu, a to dle ustanovení § 74 odst. 3 zákona. Požadavek pro prokázání této
podmínky podle tohoto písm. a) pro právnickou osobu dle výše uvedené tímto nejsou
dotčeny a i v případě, že je dodavatelem (účastníkem) pobočka závodu musí být tyto
podmínky pro prokázání tohoto písm. a) u právnické osoby naplněny.)
a zároveň,

ii.

Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení, a to k prokázání základní způsobilosti dle výše uvedeného písm. b) této
kapitoly Zadávací dokumentace (čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani je
součástí vzoru uvedeného v „Příloze č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti“),
a zároveň,

iii.

1

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a to k prokázání základní
způsobilosti dle výše uvedeného písm. d) této kapitoly Zadávací dokumentace,

dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
3
např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
2

a zároveň,
iv.

Čestného prohlášení, a tok prokázání základní způsobilosti dle výše uvedených písm. c)
a e) této kapitoly Zadávací dokumentace v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 2
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti“, které bude řádně podepsané a
orazítkované osobou oprávněnou dodavatele (dodavatele) zastupovat.

Základní způsobilost může dodavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona prokázat i doložením
čestného prohlášení, které nahrazuje předložení výše uvedených dokladů.
5.2 Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka)
v rozsahu ustanovení § 77 zákona, kdy požadavky na splnění profesní způsobilosti splňuje
dodavatel (účastník), který předloží:
a)

ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
a zároveň

b)

doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis z živnostenského
rejstříku či obdobná licence), obsahující minimálně následující oprávnění:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

Způsob prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel (účastník) prokazuje splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77
zákona předložením:
i.

Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje, a to k prokázání profesní způsobilosti dle výše
uvedeného písm. a);
a zároveň,

ii.

Dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis z živnostenského
rejstříku či obdobná licence, a to k prokázání profesní způsobilosti v rozsahu dle výše
uvedeného písm. b).

5.3 Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace dodavatele ve smyslu
ustanovení § 78, kdy požadavky na splnění ekonomické kvalifikace splňuje dodavatel
(účastník), který předloží:

a)

Údaj o celkovém ročním obratu dodavatele, zjištěný podle zvláštních právních
předpisů (výkaz zisku a ztrát či jiný obdobný doklad podle právního řádu země sídla
dodavatele), kterého dodavatel dosáhl za 3 bezprostředně předcházející účetní období.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel dosáhl za 3 bezprostředně předcházející účetní
období obratu ve výši minimálně 490.000.000,- Kč za každé toto účetní období (či
adekvátní částku v EUR). Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, když předloží údaje
o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Způsob prokázání ekonomické kvalifikace
Dodavatel (účastník) prokazuje splnění ekonomické kvalifikace v souladu s ustanovením § 78
zákona předložením:
i.

Výkazy zisku a ztrát za 3 bezprostředně předcházející účetní období, ze kterých
vyplývá, že dodavatel (účastník) dosáhl v každém tomto účetním období obratu ve výši
minimálně 490.000.000,- Kč (či adekvátní částky v EUR), a to k prokázání požadované
ekonomické způsobilosti.

Pozn.: Jestliže dodavatel (účastník) vznikl později, postačí, když předloží údaje o svém obratu
v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
5.4 Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele v rozsahu
ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a c) zákona, kdy požadavky na splnění technické kvalifikace
splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
a)

Referenční list, kde bude uveden seznam významných stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, které
obsahují realizaci staveb, jako je předmět této veřejné zakázky.
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby dodavatel (účastník)
předložil referenční list obsahující min. 4 reference, a to minimálně v tomto rozsahu:
min. 2 reference spočívající v souvislé modernizaci či novostavbě pozemní
komunikace v hodnotě každé z těchto referenčních staveb min. 50 mil. Kč bez
DPH;
a zároveň
min. 1 referenci spočívající v modernizaci či novostavbě mostního objektu na
dráze v hodnotě min. 30 mil. Kč bez DPH;
a zároveň
min. 1 referenci spočívající v modernizaci či novostavbě alespoň trojpólového
mostního objektu na pozemní komunikaci v hodnotě min. 50 mil. Kč bez DPH.

Referenční list, tj. seznam významných stavebních prací dle shora požadovaného, musí u
každé uvedené reference obsahovat nejméně následující údaje:

obchodní firma/název objednatele,
předmět a popis realizovaných stavebních prací vč. místa plnění,
rozpočtové náklady stavebních prací,
termín realizace stavebních prací,
prohlášení, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně,
kontaktní osobu objednatele (telefon, e-mail), u které je možné si uvedené
informace ověřit.
Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat.
Zadavatel si v rámci posouzení kvalifikace vyhrazuje právo se osobně seznámit s příslušnými
stavebními pracemi, které dodavatel uvedl jako referenci (za předpokladu, že k tomu získá
svolení ze strany oprávněné osoby).
Přílohou Referenčního listu, obsahujícího seznam významných stavebních prací, musí být
ke každé uvedené referenční zakázce osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení příslušné
referenční zakázky (realizované významné stavební práce) vydané objednatelem. Dodavatel
(účastník) může příslušné osvědčení dle tohoto ustanovení nahradit rovnocenným
dokladem, kterým je zejména smlouva uzavřená s příslušným objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele (účastníka).
a zároveň
b)

Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch
zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli. Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je
vyžadováno, aby účastník předložil seznam techniků a odborných pracovníků
obsahující osoby splňující následující požadavky:
1) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem,
technikem nebo stavitelem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava a bude disponovat následujícími předpoklady:
prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra, technika či
stavitele v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru dopravních staveb,
prokáže účast na minimálně 2 realizacích staveb spočívajících v modernizaci či
novostavbě pozemních komunikace za posledních 5 let v celkové hodnotě
rozpočtových stavebních nákladů každé z nich min. ve výši 50 mil. Kč bez DPH.
Údaje o této praxi, tj. účasti minimálně na 2 shora požadovaných realizací
staveb, uvede tato osoba ve svém profesním životopise.
2) min. 1 specializovaný technický pracovník, který bude autorizovaným inženýrem,
technikem či stavitelem v oboru mosty a inženýrské konstrukce a bude disponovat
následující předpoklady:

prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra, technika či
stavitele v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru mosty a inženýrské
konstrukce,
prokáže účast na minimálně 1 realizaci staveb spočívajících v modernizaci či
novostavbě mostního objektu v hodnotě min. 30 mil. Kč bez DPH.
Údaje o této praxi, tj. účasti na 1 shora požadované realizaci staveb, uvede tato
osoba ve svém profesním životopise.
Základním požadavkem je, aby shora požadované osoby odborných technických
pracovníků, jejichž prostřednictvím dodavatel (účastník) prokazuje kvalifikaci ve smyslu
tohoto písm. b) tohoto článku Zadávací dokumentace, byly uvedeny v závazném návrhu
Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a to následovně:
1. autorizovaná osoba dle výše uvedeného bodu 1) bude vykonávat funkci hlavního
stavbyvedoucího na předmětné stavbě (díle) jako osoba odborně kvalifikovaná ve
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tuto osobu povinně
uvede a doplní účastník (dodavatel) v čl. 13 odst. 13.4 písm. a) návrhu Smlouvy o dílo v
souladu s Přílohou č. 8 této Zadávací dokumentace.
2. autorizovaná osoba dle výše uvedeného bodu 2) bude vykonávat funkci technika
v oboru mosty a inženýrské konstrukce na předmětné stavbě (díle) jako odborně
kvalifikovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. Tuto osobu povinně uvede a doplní účastník (dodavatel) v čl. 13
odst. 13.4 písm. b) návrhu Smlouvy o dílo v souladu s Přílohou č. 8 této Zadávací
dokumentace.
Seznam techniků dle shora uvedených požadavků, musí u každého odborného technického
pracovníka obsahovat nejméně následující údaje:
jméno a příjmení specializovaného technického pracovníka (včetně uvedení čísla
autorizace dle údajů v zápisu ČKAIT, je-li takový technický pracovník v ČKAIT zapsán),
pozici či funkční zařazení,
délku praxe v oboru odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky,
informaci, zda se jedná o zaměstnance či osobu spolupracující na základě jiné smluvně
podložené spolupráce (v případě, že nejde o zaměstnance účastníka, pak je dodavatel
(účastník) povinen doložit prostou kopii takové smlouvy s příslušným technikem či
odborným pracovníkem dále dodržet veškeré povinnosti o prokazování kvalifikace
prostřednictvím jiné osoby dle ustanovení 4.4 této Zadávací dokumentace)
kontaktní osoba, u které bude možné údaje o technickém pracovníkovi ověřit.

Přílohou seznamu techniků tj. seznamu odborných technických pracovníků dle shora
uvedených požadavků, musí být ke každému uvedenému technickému pracovníkovi
profesní životopis, a to minimálně v následujícím rozsahu a struktuře:
jméno a příjmení osoby;
označení funkční pozice a náplně práce;
dosažené vzdělání;
přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru k předmětu této veřejné
zakázky včetně uvedení realizovaných staveb, jejich stručného popisu a finanční výše
plnění;
prohlášení: „čestně prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto
životopise jsou pravdivé“;
vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná.
Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Dodavatel (účastník) prokazuje splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79
odst. 2 zákona předložením:
i.

Čestného prohlášení – Referenčního listu, a to k prokázání technické kvalifikace dle výše
uvedeného písm. a) (tj. seznam zadavatelem požadovaných významných stavebních
prací), v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 3 - Čestné prohlášení – Referenční
list, které bude řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele
(účastníka) zastupovat, a současně přiložením nezbytných příloh, tj. osvědčení dle výše
uvedeného písm. a), v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 4 – Vzor osvědčení k
referenčním zakázkám (Zadavatel na doložení osvědčení objednatelů ve formátu výše
uvedeného Vzoru osvědčení k referenčním zakázkám dle Přílohy č. 4 netrvá. Jedná se
pouze o vzor, který účastník může, ale i nemusí použít).
Dodavatel (účastník) může příslušné osvědčení dle tohoto ustanovení nahradit
rovnocenným dokladem kterým je zejména smlouva uzavřená s příslušným objednatelem
a doklad o uskutečnění plnění dodavatele (účastníka).
a zároveň,

ii. Čestného prohlášení - Seznam techniků a odborných pracovníků, a to k prokázání
technické kvalifikace dle výše uvedeného písm. b) (tj. seznam požadovaných techniků a
odborných pracovníků), v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 5 - Čestné
prohlášení – Seznam techniků a odborných pracovníků a současně přiložením
profesních životopisů osob, prokazujících splnění podmínek techniků a odborných
pracovníků, a to řádně a v rozsahu všeho shora uvedeného dle písm. b).
Všechna shora uvedená čestná prohlášení budou řádně podepsaná a orazítkovaná
osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat a budou k nim doloženy případné
příslušné zadavatelem požadované přílohy.

6. Jistota
6.1 Výše jistoty
Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby účastníci (dodavatelé) k zajištění
plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty
je stanovena na částku ve výši 4.900.000,- Kč.
6.2 Poskytnutí jistoty
Jistotu poskytne účastník (dodavatel) formou složení peněžní částky na účet určený
zadavatelem (dále jen „peněžní jistota“) nebo formou bankovní záruky ve prospěch
zadavatele (dále jen „bankovní záruka“) nebo formou pojištění záruky ve prospěch
zadavatele (dále jen „pojištění záruky“), a to způsobem dle ustanovení § 41 odst. 3 zákona,
dle toho jakou formou příslušnou jistotu poskytuje:
a)

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní jistoty:
Dodavatel (účastník) je povinen složit peněžní částku na účet zadavatele č. ú.: 78 2496840247/0100, variabilní symbol = IČO dodavatele.
Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky bude přítomnost peněžní jistoty
na shora specifikovaném účtu v okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.
nebo

b)

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky:
Dodavatel (účastník) je povinen předložit bankovní záruku obsahující závazek
vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona.
Dodavatel (účastník) tohoto zadávacího řízení povinen zajistit platnost bankovní záruky
po celou dobu trvání zadávací lhůty. Délka zadávací lhůty je uvedena v této Zadávací
dokumentaci – viz čl. 14 odst. 14.4 této Zadávací dokumentace.
nebo

c)

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky:
Dodavatel (účastník) je povinen předložit pojištění záruky obsahující závazek vyplatit
zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona.
Dodavatel (účastník) tohoto zadávacího řízení povinen zajistit platnost pojištění záruky
po celou dobu trvání zadávací lhůty. Délka zadávací lhůty je uvedena v této Zadávací
dokumentaci – viz čl. 14 odst. 14.4 této Zadávací dokumentace.

6.3 Prokázání poskytnutí jistoty v nabídce dodavatele (účastníka)
Dodavatel (účastník) zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí zadavatelem
požadované jistoty dle tohoto článku Zadávací dokumentace, a to způsobem dle ustanovení
§ 41 odst. 4 zákona, dle toho jakou formou příslušnou jistotu poskytuje:
a)

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní jistoty:

Dodavatel (účastník) je povinen prokázat ve své nabídce poskytnutí jistoty v této
formě sdělením údajů o provedené platbě zadavateli (např. potvrzení o provedené
platbě, výpis z účtu či jiné potvrzení o provedení takové platby).
nebo
b)

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky:
Dodavatel (účastník) je povinen prokázat ve své nabídce poskytnutí jistoty v této
formě předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli
jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona.
nebo

c)

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky:
Dodavatel (účastník) je povinen prokázat ve své nabídce poskytnutí jistoty v této
formě předložením originálu písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek
vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona.

Nebude-li nabídka účastníka (dodavatele) obsahovat potvrzení, listinu či jiný obdobný
dokument o poskytnutí jistoty dle shora uvedeného, může být nabídka takového účastníka
vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení v rámci této veřejné zakázky.

7. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
7.1 Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je EKONOMICKÁ
VÝHODNOST NABÍDKY.

1.

Kritérium
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

Váha kritéria
100 %

7.2 Způsob hodnocení
Zadavatel či příslušná hodnotící komise jmenovaná za účelem posouzení a hodnocení
nabídek může vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z
hlediska zadávacích podmínek či nebudou odpovídat požadavkům zadavatele stanoveným
v zadávacích podmínkách. Takový dodavatel (účastník) může být také následně vyloučen
z další účasti v zadávacím řízení.
Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel (účastník) kvalifikaci
v plném rozsahu, a dále nabídky které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky. Z
dalšího posuzování a hodnocení mohou být vyřazeny nabídky, které nebudou úplné z
hlediska zadávacích podmínek a dodavatelé (účastníci) mohou být zadavatelem následně
vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení.

V rámci hodnocení nabídek z hlediska hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena
v Kč včetně DPH“ bude hodnocena nejnižší nabídková cena, kdy bude hodnocena celková
nabídková cena dodavatele (účastníka), kterou dodavatel (účastník) uvede ve své nabídce
(a adekvátně vyplní v Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 6 této Zadávací dokumentace a
návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace).
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH bude odpovídat Projektové dokumentaci
a Soupisu prací a výkonů a dále zejména řádně vyplněnému (poptávkovému) výkazu
výměr, který je součástí příslušné Projektové dokumentace k této veřejné zakázce a
obsahuje veškeré rozpočtové položky nezbytné k realizaci předmětu této veřejné zakázky.
Celková nabídková cena pak bude součtem veškerých položek dodavatelem oceněného
výkazu výměr.
Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem DPH,
proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s DPH.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která má nejnižší Celkovou nabídkovou
cenu v Kč včetně DPH.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny
8.1 Forma stanovení celkové nabídkové ceny
Nabídková cena této veřejné zakázky bude pak stanovena ve formě ceny bez DPH,
samostatně uvedené DPH a ceny včetně DPH a v nabídce dodavatele bude vyplněna
povinně na Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 6 a adekvátně i v Návrhu smlouvy o dílo dle
Přílohy č. 8, a to v následujícím členění:
1. Celková nabídková cena (bez DPH)

…………………,- Kč

2. DPH

…………………,- Kč

3. Celková nabídková cena (s DPH)

…………………,- Kč

Nabídková cena dle shora uvedeného bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za
splnění celého předmětu veřejné zakázky. Při stanovení nabídkové ceny musí vzít účastník
v úvahu veškeré náklady, práce a činnosti, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění
předmětu zakázky v jeho plném rozsahu dle této Zadávací dokumentace. Nabídková cena
bude uvedena v české měně (Kč).
8.2 Položkový rozpočet
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a
služeb je odpovědný dodavatel (účastník) (má se na mysli soulad jak v množství, tak v
definované kvalitě).

V případě jakéhokoliv nesouladu může zadavatel či příslušná hodnotící komise
vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 zákona. Povinností dodavatele (účastníka)
související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově,
textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
V případě jakéhokoliv nesouladu mezi položkovým rozpočtem a výkazem výměr (např.
chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek, apod.) může
zadavatel či příslušná hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování a může vést
k následnému vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.
8.3 Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb
Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány
s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž
splnění zadavatel požaduje.
Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i
položky, u nichž může být v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu,
umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně
technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené příslušnými
normami a zákony.

8.4 Možnosti překročení nabídkové ceny
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze:
a)

pokud po podpisu smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky uzavřené mezi
zadavatelem a vítězným účastníkem a před termínem dokončení a uskutečnění
předmětného plnění dle takové smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, nebo

b)

pokud zadavatel bude požadovat i provedení dalšího plnění, než toho, které je
předmětem smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky uzavřené mezi
zadavatelem a vybraným účastníkem, a to pouze za současného naplnění a dodržení
příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek či závazných
dokumentů, a dále na základě schváleného a písemně potvrzeného dodatku k příslušné
smlouvě na plnění předmětu této veřejné zakázky.

8.5 Mimořádně nízká nabídková cena
Zadavatel případně příslušná hodnotící komise zadavatele posoudí v rámci posouzení a
hodnocení nabídek nabídkovou cenu dodavatele (účastníka) uvedenou v nabídce v souladu s
§ 113 zákona.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si zadavatel či příslušná hodnotící komise
zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat dodavatele (účastníka) k jejímu písemnému

vysvětlení. Jestliže vysvětlení nebude zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí zadavatele
shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo dodavatel (účastník) nedoloží požadované
vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, nebude nabídka dodavatele (účastníka)
hodnocena.

9. Obchodní podmínky
Podrobné obchodní podmínky budou následně specifikovány v příslušné Smlouvě o
dílo dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace, která bude
uzavřena mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a zadavatelem. V rámci vymezení
některých níže uvedených obchodních podmínek je dodavatel (účastník), se kterým bude
uzavřena příslušná Smlouva o dílo na základě tohoto zadávacího řízení, označen jen jako
dodavatel. Veškeré další a blíže specifikované obchodní podmínky jsou uvedeny ve znění
návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace. Nesplnění kterékoliv
obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích
podmínek s následkem vyloučení příslušného dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.
9.1 Předložení návrhu smlouvy
Dodavatel v rámci tohoto zadávacího řízení je povinen předložit v rámci nabídky návrh
příslušné Smlouvy o dílo, a to v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 8 této Zadávací
dokumentace. Návrh příslušné Smlouvy o dílo předložený dodavatelem v rámci jeho nabídky
nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této
Zadávací dokumentaci. Dodavatel je oprávněn a povinen znění příslušného návrhu Smlouvy
o dílo uvedeného v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace doplnit pouze na vyznačených
místech. Návrh příslušné Smlouvy o dílo předložený dodavatelem v rámci jeho nabídky musí
být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem, případně osobou prokazatelně
oprávněnou zastupovat dodavatele, kdy v takovém případě doloží dodavatel oprávnění této
osoby zastupovat dodavatele v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.
Předložení nepodepsaného návrhu příslušné Smlouvy o dílo není předložením řádného
návrhu této smlouvy ve smyslu této Zadávací dokumentace.
9.2 Předmět smlouvy
Předmět Smlouvy bude specifikován v souladu s vymezením předmětu této veřejné
zakázky dle čl. 3 této Zadávací dokumentace, kdy bude jako předmět smlouvy stanoven
závazek dodavatele příslušné stavební práce včetně veškerého vymezeného souvisejícího
plnění.
9.3 Dodací podmínky
Předpokládané termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

Předpokládaný termín předání staveniště:

do 10 dnů od písemné výzvy zadavatele
(předpoklad do 23. 4. 2018)

Předpokládaný termín zahájení:

do 5 dnů od předání staveniště

Předpokládaný termín zprovoznění díla:

do 32 měsíců od zahájení (vč.
provedení všech asfaltových vrstev)

Předpokládaný termín dokončení díla:

do 40 měsíců od zahájení

Předpokládaný termín předání a převzetí díla:

do 14 dnů od dokončení díla

Předpokládaný termín vyklizení staveniště:

do 10 dnů od předání provedeného díla

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet
termín zahájení plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jiný termín.
9.4 Záruční a servisní podmínky
V rámci své nabídky dodavatel podrobně akceptuje záruční a reklamační podmínky
zadavatele, specifikované v přiloženém Návrhu smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací
dokumentace.
Zadavatel požaduje, aby délka záruční doby činila:
Na veškeré stavební práce – záruční doba v délce 60 měsíců ode dne protokolárního
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a zároveň po provedení montáže, instalace,
předvedení funkčnosti dokončeného díla;
Na kryt vozovky – záruční doba v délce nejméně však 60 měsíců.
Na vodorovné dopravní značení plastem – záruční doba v délce nejméně 36 měsíců.
Délka každé záruční lhůty, kterou dodavatel uvede ve své nabídce a souvisejícím
návrhu Smlouvy o dílo je pro dodavatele závazná, a to jak v rámci procesu posouzení a
hodnocení nabídek, tak i následného uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem.
9.5 Technický dozor
Technický dozor u téže stavby, která je předmětem této veřejné zakázky, nesmí
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená4.
9.6 Ochrana důvěrných informací
Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě příslušné
Smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.
Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace,
které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č.
4

dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9.7 Součinnost
Dodavatel je povinen provádět plnění předmětu zakázky v úzké součinnosti se
zadavatelem či zadavatelem pověřenými osobami. Veškeré poskytované stavební práce
budou průběžně konzultovány za účasti zadavatele či pověřených osob zadavatele.
Dodavatel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat zadavatele o
všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky. V souladu s ustanovením §
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel
vybraný na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro dodavatele samotného i veškeré případné
poddodavatele.
9.8 Změny či doplnění Smlouvy o dílo
Jakékoliv změny či doplnění příslušné Smlouvy o dílo, včetně změny cen za poskytování
předmětu veřejné zakázky, budou učiněny výhradně písemným dodatkem k této Smlouvě
schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu
s relevantními ustanoveními zákona a nesmí odporovat této Zadávací dokumentaci.
9.9 Bankovní záruky
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností dodavatele z titulu
jím poskytnuté záruky za jakost ve výši 10 000 000 Kč, a to ve formě bankovní záruky dle
ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Bankovní záruku předloží dodavatel, s nímž bude uzavřena Smlouva o dílo, a to při
předání díla. Předložení této záruky je podmínkou pro převzetí díla objednatelem
(zadavatelem). Bankovní záruka bude zajišťovat splnění všech povinností zhotovitele z titulu
jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i
povinností smluvních.
Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje předat objednateli (zadavateli) v den protokolárního
předání a převzetí díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele
(zadavatele) platný nejméně 60 měsíců od data předání a převzetí díla.
Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele
(zadavatele) z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o
dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku
původní.

Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech
nároků objednatele (zadavatele) z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby
odstranění všech reklamovaných vad.
Bankovní záruka bude platná do konce záruční doby stanovené ve Smlouvě o dílo a
bude uvolněna v souladu se smlouvou o dílo. Podrobnosti stanoví zadavatel v Návrhu
smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace.
9.10

Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám

Dodavatel odpovídá zadavateli za škody způsobené na majetku zadavatele a majetku
třetích osob v souladu s návrhem Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace.
Zadavatel po dodavatelích požaduje pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti
způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a
v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.
Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 100 mil. Kč. Potvrzení (certifikát) či
obdobný dokument prokazující, že činnost dodavatele je kryta do požadované výše v rámci
pojištění za škody způsobené na majetku zadavatele a majetku třetích osob v souladu s
platnou pojistnou smlouvou, bude objednateli předložen před podpisem smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem.
Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a
předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího
řízení.

10.

Platební podmínky

Podrobné platební podmínky budou následně specifikovány v příslušné Smlouvě o
dílo dle znění návrhu uvedeném v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace, která bude
uzavřena mezi vybraným dodavatelem (účastníkem) a zadavatelem.
V rámci vymezení některých níže uvedených platebních podmínek je dodavatel
(účastník), se kterým bude uzavřena příslušná Smlouva o dílo na základě tohoto
zadávacího řízení, označen jen jako dodavatel. Veškeré další a blíže specifikované platební
podmínky jsou uvedeny ve znění návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací
dokumentace. Nesplnění kterékoliv platební podmínky stanovené zadavatelem, může
zadavatel posoudit jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení
příslušného dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení.
10.1 Obecné platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Fakturace ceny stavebních prací, souvisejících
služeb a dodávek bude provedena prostřednictvím faktur (y) s doloženými soupisem

poskytnutého plnění, tj. provedených stavebních prací, dodaného zařízení či případných
poskytnutých souvisejících doprovodných služeb. Fakturovány budou pouze stavební práce,
které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a
služby, které nebyly poskytnuty, a zboží, které nebylo dodáno v souladu s touto zadávací
dokumentací, nebudou fakturovány.
Právo na fakturaci za stavení práce a související služby a dodávky vzniká po
protokolárním předání předmětu této veřejné zakázky (či jeho části) a dále za podmínek
Smlouvy o dílo uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, tj. v souladu s Přílohou č. 8
této Zadávací dokumentace.
Příslušné platby (fakturace) na úhradu realizace předmětu této veřejné zakázky
budou probíhat vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem, kdy
faktury (daňové doklady) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále
musí obsahovat údaje stanovené v příslušné Smlouvě o dílo dle znění návrhu uvedeném
v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace, která bude následně uzavřena mezi zadavatelem a
vybraným dodavatelem. Nebude-li mít faktura (daňový doklad) příslušné zákonné či další
zadavatelem stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta
splatnosti.
Platby a veškeré úhrady budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje
a fakturované částky budou v této měně.
10.2 Splatnost faktur
Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti veškerých faktur byla 30 dní ode dne jejich
doručení zadavateli.

11.

Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele

11.1 Využití poddodavatele
Zadavatel připouští, aby dodavatel zadal část této veřejné zakázky poddodavateli.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách požaduje,
aby dodavatel v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího
řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Dodavatel tak učiní prohlášením (uvedeným v Příloze č. 7 - Seznam poddodavatelů),
v němž popíše poddodavatelský systém společně s uvedením druhu služeb a věcného podílu
na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).
Dodavatel dále doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého poddodavatele
o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za konkrétního

poddodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých
poddodavatelů se každý takový poddodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky
dodavateli budou akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve
stanoveném rozsahu a termínu.
Dodavatel (následně zhotovitel) odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo
prováděl sám. Dodavatel (následně zhotovitel) je povinen zabezpečit ve svých
poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli (následně
zhotoviteli) ze smlouvy o dílo.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné
osobě (poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost
uvede. V takovém případě však není oprávněn za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka
zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv poddodavateli následně zadat., pokud
zadavatel nestanoví jinak.

12.

Další podmínky pro uzavření smlouvy

12.1 Další podmínky pro uzavření smlouvy
Pokud bude vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro
uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 104 zákona předložit:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
a zároveň
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli. Těmito
doklady jsou zejména:
1.
2.
3.
4.

13.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Obsah a forma nabídek

13.1 Varianty nabídky
Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští více
variant v rámci nabídky.
13.2 Sestavení a členění nabídky
Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění:

a)

Řádně a dle pravdivých údajů doplněný Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 6 této
Zadávací dokumentace, který bude obsahovat požadované identifikační údaje
zadavatele, kontaktní osobu dodavatele (vč. kontaktního telefonního čísla, kontaktní
adresy a kontaktní e-mailové adresy), údaje o hodnotících kritériích (tj. nabídkové ceně
v Kč bez DPH, samostatně DPH a nabídkové ceně vč. DPH). Krycí list nabídky v souladu
s Přílohou č. 6 bude vyplněn v předepsaném členění a bude řádně podepsaný a
orazítkovaný osobou oprávněnou dodavatele zastupovat.

b)

Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti (Výpisy z evidence Rejstříku
trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovým nedoplatkům a
čestného prohlášení ke spotřební dani (součástí čestného prohlášení dle Přílohy č. 2
této Zadávací dokumentace), potvrzení příslušného orgánu či instituce ve vztahu
k nedoplatkům na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a dále Čestné prohlášení dle Přílohy č. 2 této Zadávací
dokumentace k prokázání zbylé základní kvalifikace, které bude řádně podepsané a
orazítkované osobou oprávněnou dodavatele zastupovat; to vše v rozsahu požadavků
dle této Zadávací dokumentace.

c)

Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti (Výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje); Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis
z živnostenského rejstříku či obdobná licence).

d)

Dokumenty prokazující ekonomickou kvalifikaci (Výkazy zisku a ztrát za 3
bezprostředně předcházející účetní období, a to v rozsahu požadavků, zadavatele na
prokázání ekonomické kvalifikace dle této Zadávací dokumentace).

e)

Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace (Čestné prohlášení - Referenční
list dle Přílohy č. 3 řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele
(účastníka) zastupovat (v rozsahu požadavků dle této Zadávací dokumentace) vč.
osvědčení o příslušných o referenčních zakázkách ke každé doložené referenční
zakázce dle Přílohy č. 4 (Vzor osvědčení k referenčním zakázkám) či příslušné smlouvy
(a dokladu o plnění) nahrazující toto osvědčení (v rozsahu požadavků dle této
Zadávací dokumentace); a dále Čestné prohlášení – Seznam techniků dle Přílohy č. 5
řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou dodavatele (účastníka)
zastupovat (v rozsahu požadavků dle této Zadávací dokumentace) vč. příslušného
profesního životopisu každého technického pracovníka.

f)

Prohlášení dodavatele - Specifikace části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům (identifikační údaje každého poddodavatele včetně
věcného podílu na veřejné zakázce), a to v případě, že část zakázky bude plněna
formou poddodávky. Dodavatel uvede seznam poddodavatelů a poddodávek včetně
požadovaných informací v souladu se vzorem v Příloze č. 7 – Seznam poddodavatelů“.

g)

Potvrzení o poskytnutí požadované jistoty řádné a v souladu s čl. 6 této Zadávací
dokumentace řádně podepsané a orazítkované osobou oprávněnou vydat takové
potvrzení.

h)

Návrh Smlouvy o dílo dle vzoru uvedeného v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace,
který bude řádně doplněný na veškerých červeně vyznačených místech, které je
dodavatel (účastník) povinen vyplnit, a dále bude řádně podepsaný a orazítkovaný
osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat.

i)

Nabídkovou cenu v předepsaném členění a dále zejména rozepsanou do jednotlivých
položek (poptávkového) výkazu výměr této veřejné zakázky v souladu s Přílohou č. 1
této Zadávací dokumentace.

j)

Ostatní údaje a dokumenty (uvedení dalších údajů a informací dle uvážení
dodavatele).

Členění nabídky podané společně více dodavateli
V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být
členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že v části za krycím listem nabídky bude
předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka
definovaná v § 82 až 84 zákona. V další části doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, pak
budou řazeny doklady vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost prvního až n-tého
dodavatele a poté doklady prokazující profesní způsobilost ve stejném řazení atd.

13.3 Vyhotovení a označení nabídky
Nabídka se podává písemně v listinné podobě. Dodavatel (účastník) je povinen podat
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka v písemné, a to v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce
označené názvem zakázky a na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení.
Dodavatel (účastník) je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce v jednom listinném
vyhotovení a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD/DVD ve formátu doc. nebo
xls. nebo PDF. Nabídka bude předložena v českém jazyce a veškeré listy nabídky zadavatel
doporučuje zajistit proti manipulaci (např. svázat do jednotného celku a na přelepu opatřit
pečetí, nebo razítkem a podpisem dodavatele (účastníka)).
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů
nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Pro identifikaci nabídky
bude obálka s nabídkou opatřena razítkem dodavatele, jeho adresou a zřetelně označena
nápisem:
„NABÍDKA – II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“

Každé doručené nabídce bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum, způsob a čas
doručení.

14.

Lhůta a místo pro podání nabídek

14.1 Místo doručení nabídky
Nabídky se přijímají v prostorách sídla zadavatele na adrese: Krajská správa a údržba
silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, 356 01 Sokolov, a to do konce lhůty pro
podání nabídek. Podané nabídky osoba pověřená zadavatelem zaeviduje, s uvedením
pořadového čísla, data a času jejich doručení.
Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na adresu
sídla zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, 356
01 Sokolov. Nabídky je možné podat osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech vždy od
08:00 do 14:00 hod., a to s výjimkou posledního dne lhůty, kdy je možné podat nabídku do
11:00 hod.
14.2 Lhůta pro doručení nabídky
Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 8. 3. 2018 do 11:00 hod.
Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídka podaná nebo doručená po
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí
dodavatele (účastníka) o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
14.3 Termín otevírání obálek
Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v prostorách sídla
zadavatele tj. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, 356 01
Sokolov, zasedací místnost č. 226, dne 8. 3. 2018 od 11:00 hod., tj. ihned po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
Dodavatel (účastník) je oprávněn se účastnit otevírání obálek s nabídkami, kdy
zadavatel stanovuje, že za jednoho dodavatele (účastníka) jsou oprávněny se účastnit max. 2
osoby, které jsou oprávněny zastupovat dodavatele (účastníka).
Toto své oprávnění zastupovat dodavatele (účastníka) prokážou příslušné osoby
plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární orgán dodavatele (účastníka) či
jeho člena.
14.4 Vázanost nabídkou
Dodavatel je svou nabídkou vázán 4 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty
pro podání nabídek.

15.

Prohlídka místa plnění a Vysvětlení Zadávací dokumentace

15.1 Prohlídka místa plnění
Organizovaná prohlídka místa plnění se z rozhodnutí zadavatele nebude konat. Místo
stavby je volně přístupné. Každý z dodavatelů je oprávněn se s místem plnění předmětu této
veřejné zakázky seznámit sám, a to v místě plnění specifikovaném v čl. 3 odst. 3.3 této
Zadávací dokumentace.
15.2 Kontaktní osoba a dodatečné informace
V případě dotazů či zájmu o bližší informace se v průběhu zadávacího řízení písemně
(elektronicky) obracejte na kontaktní osobu zastupující zadavatele:
Mgr. Antonín Hajdušek, e-mail: hajdusek@arws.cz
Vysvětlení Zadávací dokumentace proběhne v souladu se zákonem. Zadavatel,
prostřednictvím kontaktní osoby zastupující zadavatele, odešle písemné vysvětlení do 3
pracovních dnů ode dne jeho doručení zadavateli a současně vysvětlení Zadávací
dokumentace, včetně přesného znění dotazu, uveřejní na profilu zadavatele.
Zadavatel je oprávněn poskytnout všem dodavatelům vysvětlení Zadávací
dokumentace, a to i bez předchozí žádosti. Veškerá taková vysvětlení Zadávací dokumentace
včetně souvisejících dokumentů k zadávacím podmínkám vztahující se k předmětnému
zadávacímu řízení budou zveřejňovány na profilu zadavatele v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona, tj. nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání
nabídek.
15.3 Poskytování Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně všech Příloh je v kompletní elektronické formě a plném
rozsahu poskytována a uveřejněna na příslušném profilu zadavatele https://ezak.krkarlovarsky.cz/profile_display_105.html

16.
a)
b)

c)

Závěrečná ustanovení
Předané zadávací podklady dodavatel nevrací. Dodavatel smí použít tyto pokyny a
podklady jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití zadavatel nepřipouští.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější
nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce, a to vyzváním dodavatele
(účastníka) k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících
splnění kvalifikace.
Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení nabídek účastníka (dodavatele) ověřit
informace uváděné účastníkem (dodavatelem) v nabídce.

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

17.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 127
zákona.
V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finančních
prostředků (dotace) z IROP a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží
příslušných příspěvek, může zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit
v souladu s § 127 písm. e) zákona,
V případě, že nedojde ke schválení či obdržení finančních prostředků (dotace) z IROP
a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má zadavatel
právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se zrušením smlouvy o dílo
se účastník výslovně vzdá práva na náhradu škody, která mu může vzniknout.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Náklady na vyhotovení nabídky a účast v zadávacím řízení, stejně jako jakékoliv další
náhrady nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese dodavatel sám.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby či
opomenutí v této Zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. Změna
oznámena formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si
v důsledku provedené změny či doplnění zadávací dokumentace vyhrazuje právo
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 1 :
Příloha č. 2 :
Příloha č. 3 :
Příloha č. 4 :
Příloha č. 5 :
Příloha č. 6 :
Příloha č. 7 :
Příloha č. 8 :

Projektová dokumentace a Soupis prací a výkonů (poptávkový výkaz
výměr) – „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Čestné prohlášení – Referenční list
Vzor osvědčení k referenčním zakázkám
Čestné prohlášení – Seznam techniků a odborných pracovníků
Krycí list
Seznam poddodavatelů
návrh Smlouvy o dílo

Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

