VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, (dále je zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu: „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Modernizace silnice lom Podstrání“.
1) Název zakázky

„Zajištění

technického dozoru stavebníka na stavbu:
II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“
41/MR/TÚ/2019

2)

Identifikační údaje zadavatele
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem
IČO:
70947023
DIČ:
CZ70947023
E-mail: podatelna@ksusk.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, tel. 352 356 120,
mobil: 602 557 341
Odp. pracovník: Rostislav Kadlec, tel.: 352 356 134, mobil: 754 352 649
Odp. pracovník ve věcech veřejné zakázky: Helena Budeanuová, tel.: 607 094 208
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

3)

Základní informace

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání
veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., příspěvkové organizace
(dále jen "elektronický nástroj E-ZAK) dostupného na
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
Veškeré úkony a komunikace mezi zadavatelem a účastníky v rámci zadávacího řízení se
provádí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na základě svého práva zadavatel
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uveřejní oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
Pro komunikaci v rámci této veřejné zakázky je vyžadován zaručený elektronický podpis založený
na kvalifikovaném certifikátu.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele,
zodpovídá vždy dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje EZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla
doručena nová zpráva, či nikoli.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html
4)

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání
veškerých prací a zhotovení děl nutných na zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:
„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ (dále jen také TDS), v rozsahu daném touto výzvou.
Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV je: 74231540-4 – Stavební
dozor. Tento dozor bude prováděn výlučně osobně oprávněnými osobami s příslušnou autorizací
doloženou dle písm. b) bodu 7.2. této výzvy.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Jedná se o modernizaci silnice II/210 v Karlovarském kraji, začátek stavby je v km 43,77 a konec
stavby je v km 48,50 provozního staničení. Trasa komunikace je vedena extravilánu, ale prochází
chatovou oblastí. V blízkosti silniční komunikace se nachází několik rekreačních objektů. V km
45,100 až 45,160 je silniční komunikace vedena v těsné blízkosti pozemku (oplocení) bývalé pily.
Zemní těleso silniční komunikace je ve sledovaném úseku vedeno v odřezu svahu údolí Lobezkého
potoka. Účelem navrhovaných stavebních prací je modernizace silniční komunikace dle
požadovaných ČSN 736101 pro modifikovanou kategorii komunikace S6,5. Hlavním cílem
navrhovaného opatření je zajistit ve sledovaném úseku zlepšení bezpečnosti silničního provozu.
Modernizace silnice zahrnuje pokládku nových konstrukčních vrstev vozovky a jeho odvodnění,
rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 210 – 022, rekonstrukci stávajících a osazení nových propustků
a stavby nových opěrných a nábřežních zdí.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
Číslo objektu
D1
D2

D4

Název objektu
SO 101 Komunikace a odvodnění – úsek A km 43,77 – 43,90
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 210 – 022
SO 102.1 Komunikace a odvodnění + propustek – Úsek B km 43,90 – 44,47
SO 102.2 Propustek
SO 202.1-3 Opěrné zdi
SO 104.1 - 3 Komunikace a odvodnění + Propustky + sanace zemního tělesa – Úsek
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D5
D5

D6

D7

D km 45,46 – 46,28
SO 204.1 – 4 Opěrné zdi - Úsek C km 44,47 – 45, 46
SO 105.1 – Komunikace a odvodnění – Úsek E km 46,28 – 46,90
SO 105.2 – propustek + horské vpusti
SO 105.3 – Sanace svahu skalního zářezu
SO 205.1 – 8 Opěrné zdi + římsa opěrné zdi
SO 106.1 – Komunikace a odvodnění – Úsek F km 46,90 – 47,57
SO 106.2 – Propustky+ horské vpusti
SO 206. 1a – Opěrná zeď
SO 206.1 b – Opěrná zeď
SO 206.2 – 5 Opěrná zeď
SO 107.1 – Komunikace a odvodnění
SO 107.2 – Propustek + horská vpusť
SO 207.1 – 5 Římsa opěrné zdi + opěrná zeď

Předpokládaná hodnota výše uvedených objektů stavby je 142 940 000 Kč bez DPH.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
Předmětem činnosti technického dozoru stavebníka není provádění autorského dozoru stavby, který
bude zajištěn zadavatelem a výsledky tohoto dozoru bude mít technický dozor stavebníka k dispozici.
Technický dozor stavebníka bude na stavbě prováděn na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi
vítězným účastníkem (příkazníkem) a zadavatelem (příkazcem).
Technický dozor stavebníka bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny
platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných
rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené
Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným
zhotovitelem stavby uvedeno jinak.
Technickým dozorem stavebníka je zejména myšleno:
Pokud není v této výzvě uvedeno jinak, je minimální obsah a rozsah výkonu technického dozoru
stavebníka dán aktuálním sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a
inženýrských činností – UNIKA.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
1. Plnění povinností vyplývajících pro technický dozor stavebníka ze zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 153 odst. (3) a (4).
2. Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu
s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Technický dozor
stavebníka sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační
smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí
orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby.
3. Informování příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby,
zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů
nebo hrozí nedodržení termínu dokončení díla.
4. Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními
předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného
postupu provádění díla – stavby.
5. Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům
k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.
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6. Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů
(odsouhlasení soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými
smluvními podmínkami a jejich předkládání příkazci.
7. Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a
opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů.
8. Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.
9. Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.
10. Kontrola vedení stavebního deníku musí odpovídat vyhl. č. 499/2006 Sb., za veškeré
náležitosti, které musí stavební deník obsahovat, odpovídá technický dozor stavebníka i za
provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku,
zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s příkazcem) k požadavkům ve st.
deníku.
11. Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou
nepřístupnými
12. Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací,
kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.
13. Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.
14. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.
15. Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.
16. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.
17. Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.
18. Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení příkazci.
19. Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při
eventuálním reklamačním řízení.
20. Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení, územního rozhodnutí
a dalších rozhodnutí vydaných orgány státní správy.
21. Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.
5)

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Vymezení lhůt:
Zahájení TDS na stavbě:
Maximální délka TDS stavby (Díla), vč.
lhůty pro dokončení stavebních prací
(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí
stavby (Díla):

předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad do
1. 5. 2019)
18 měsíců od předání a převzetí staveniště vč.
lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního
přerušení stavby

Místem plnění veřejné zakázky je: silnice II/210 v Karlovarském kraji
6) Kritérium pro zadání zakázky:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, tj.
nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty,
proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty.

Účastník vloží při podání nabídky do E-ZAKu nabídkovou cenu včetně DPH.
7) Požadavky na prokázání způsobilosti dodavatele k plnění veřejné zakázky
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7.1 Prokázání základní způsobilosti
Účastník prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení o splnění
podmínek v rozsahu dle § 74 zákona.
7.2 Prokázání profesní způsobilosti
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, stáří max. 90 dní ke dni
podání nabídky, je-li účastník v obchodním rejstříku zapsán
b) pro činnost technického dozoru stavebníka
- osvědčení o autorizaci alespoň jedné osoby autorizované dle zák. č. 360/92 Sb. pro
„dopravní stavby“ nebo „dopravní stavby, specializace nekolejová doprava“. Zároveň
účastník doloží prohlášení, že tato osoba je způsobilá vykonávat funkci stavebního
dozoru investora stavby a že se jedná o kmenového zaměstnance účastníka nebo že
má účastník s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci.
- osvědčení o autorizaci alespoň jedné osoby autorizované dle zák. č. 360/92 Sb. pro
„mosty a inženýrské konstrukce“. Zároveň účastník doloží prohlášení, že tato osoba
je způsobilá vykonávat funkci stavebního dozoru investora stavby a že se jedná o
kmenového zaměstnance účastníka nebo že má účastník s touto osobou uzavřenou
smlouvu o budoucí spolupráci.
7.3 Prokázání technické kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:
a) seznam alespoň dvou významných služeb obdobného charakteru (výkon stavebního a
technického dozoru stavebníka při realizaci staveb pozemních komunikací nebo
mostů nebo opěrných zdí), a to pouze v objemu kontrolovaných stavebních prací
vyšším jak 20 mil. Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť, poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka při
realizaci stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byl výkon stavebního a
technického dozoru stavebníka realizovaných stavební prací řádně a odborně veden.
Osvědčení se považuje za platné a přípustné k prokázání technické kvalifikace, pokud
výkon stavebního a technického dozoru stavebníka realizovaných stavebních prací
byl v průběhu stanovené lhůty dokončen.
Postačují neověřené kopie požadovaných dokladů.
8)

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením
veškerých nákladů, rizik, dopravy, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace
zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:



Nabídková cena bude zpracována na celý rozsah předmětu plnění
Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně
DPH.
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Cenová nabídka bude obsahovat rekapitulaci nákladů na předmět díla s členěním na měsíční
plnění (splátkový kalendář).

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích
podkladů včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých
dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a
dokončení díla dané povahy díla třeba.
9) Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
a)
b)
c)
d)
e)

10)

Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je
přílohou zadávací dokumentace)
Obsah nabídky
Prokázání způsobilosti a kvalifikace
Cenová nabídka – přílohou nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla vč. měsíčního
splátkového kalendáře
Návrh příkazní smlouvy, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka

Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je p. Budeanuová  607 094 208
a ve věcech odborné problematiky p. Kadlece  724 352 649.
Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě pomocí elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.03.2019

v 09:00 hod.

Nabídka bude zpracována v českém (příp. slovenském) jazyce. Nabídka bude podána ve formátu
„pdf“ a bude elektronicky podepsána.
11)

Způsob podepsání nabídky

Nabídka musí obsahovat návrh příkazní smlouvy podepsaný uznávaným elektronickým podpisem
účastníkem (resp. statutárním orgánem účastníka) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými)
za účastníka jednat. V případě osoby oprávněné jednat za účastníka musí být její plná moc součástí
nabídky.
11.1) Podpis návrhu smlouvy elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou
jednat
Podepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem osoba(y) oprávněná(é) jednat
jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. soubor/y
elektronicky podepíše (vložit do elektronického nástroje E-ZAK je již následně nemusí) nebo soubory
vloží do elektronického nástroje E-ZAK osoba(y) oprávněné jednat jménem účastníka a soubory
odešle (podá nabídku) a podepíše elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK (vlastní soubory
nemusí být elektronicky podepsány) – není potřeba doložit žádnou plnou moc.
11.2) Fyzický podpis návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat a uznávaný elektronický podpis
jiné osoby dodavatele
Nepodepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem (ale podepíše ji pouze
vlastnoručně) osoba(y) oprávněné jednat jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle
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výpisu z OR či jiné evidence), tj. příslušné soubor/y vloží a soubory odešle (podá nabídku)
a elektronicky podepíše v elektronickém nástroji E-ZAK jiná osoba dodavatele, např. zaměstnanec
dodavatele – není nutné doložit plnou moc pro osobu, která zaručeným elektronickým podpisem
podepsala odeslanou zprávu s nabídkou.
11.3) Fyzický podpis návrhu smlouvy jinou osobou, než osobou oprávněnou jednat a elektronický
podpis jiné osoby dodavatele
Pokud návrh smlouvy podepíše jiná osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem dodavatele
(statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence) – naskenovaný dokument
(soubor např. ve formátu PDF), tj. příslušné soubor/y podá jiná osoba (např. zaměstnanec dodavatele)
– je nutné doložit plnou moc pro osobu, která podepsala listinné doklady. Zadavatel uvádí, že postačí
prostá kopie zmíněné plné moci, tj. nedisponuje-li statutární orgán dodavatele (členové statutárního
orgánu) elektronickým podpisem, je možné doložit naskenovanou listinnou podobu plné moci (např.
ve formátu PDF), z níž bude patrný příslušný fyzický podpis osob(y) oprávněné(ých) jednat jménem
dodavatele (uděluje plnou moc).
12) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:








odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem
zadávací podmínky změnit
zadání veřejné zakázky zrušit
nevracet účastníkům podané nabídky
neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku
změnit průběžné a konečné termíny plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených
finančních prostředcích
zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení poddodavatelů

13) Příloha – zadávací dokumentace:
- krycí list nabídky
- návrh příkazní smlouvy
- projektová dokumentace PDPS
- stavební povolení
Zadávací dokumentace je uložena na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_2701.html
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