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: „III/21012 Přebuz – Rudné, 2. etapa“.

73/MR/SÚ/2019
1) Název zakázky

„III/21012 Přebuz – Rudné, 2. etapa“
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
Odp. pracovník: Vladislav Škvarček: tel.: 724 242 574
Odp. pracovník ve věcech veřejné zakázky: Ivana Pitrmocová, tel.: 601 360 669
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 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.
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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 realizaci stavební akce III/21012 Přebuz – Rudné, 2. etapa.
Dodavatel prací bude vycházet z této výzvy k podání nabídky.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých
prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu silnice III. třídy č. 21012 ve
staniční 17,226 – 18,513 km mezi obcemi Přebuz a Rudné.
V rámci plnění bude provedena oprava vozovky silnice v rozsahu: Sanace ulámaných okrajů vozovky
v celkové délce 915 m, oprava poruch asfaltobetonového krytu vozovky frézováním a zpětným
doplněním z ACL 16+ tl. 40 mm na ploše 1 195 m2, pokládka ložní vrstvy z ACL 16+ tl. 50 mm
a obrusné vrstvy z ACO 11S tl. 40 mm včetně spojovacích postřiků. Délka opravovaného úseku je
1 287bm, plocha krytu vozovky opravovaného úseku je 5 943 m2. Po dokončení opravy vozovkového
krytu bude doplněna krajnice z hutněného drceného kameniva v šířce 750 mm, provedeno vodorovné
dopravní značení (vodící čáry) a osazeny plastové směrové sloupky.
Veškeré práce a dodávky jsou specifikovány v projektové dokumentaci vypracované projektovou
kanceláří P-TIP, Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov, zodp. projektant Ing. Ivan Škulavík, v 03/2018.
Stavba „ III/21012 Přebuz – Rudné“ bude realizována z příspěvku v rámci programu Státního fondu
dopravní infrastruktury /dále jen předmětný projekt/.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
1. Projednání a schválení skutečně realizovaného dopravního opatření si zhotovitel zajistí před
zahájením prací u DI Policie ČR v Sokolově a příslušného silničního správního orgánu.
2. Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace v nejvyšší normové
jakosti a kvalitě při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN zvláště
pak ČSN EN 1317 a TP, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové
úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to,
že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo
technologií srovnatelnou (v tomto případě účastník v nabídce uvede podrobnější specifikaci
použitého alternativního výrobku).
4. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace.
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5. Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky a zadávací dokumentace, jejíž součástí
je projektová dokumentace stupně DPS a výkaz výměr, zpracovaný Ing. Ivanem Škulavíkem. Dle
§ 36 odst. 4 zadavatel sděluje, že části zadávací dokumentace „Projektová dokumentace stupně
DPS a „Výkaz výměr – soupis prací“ byly vypracovány projektovou kanceláří P-TIP Ing. Ivan
Škulavík, Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov, datum: 03/2018.
Požadavky pro realizaci veřejné zakázky:
pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a
v průběhu provádění stavebních prací v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD apod.),
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 v úvodních
ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního
právního předpisu,
f) zpracování harmonogramu prováděných prací
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,
h) označení Staveniště po celou dobu realizace 2 ks informační tabule (dodávka zhotovitele) o
velikosti cca 2 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli,
technickém dozoru investora (dále jen TDI) a SFDI,
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,
j) materiál vyfrézovaný na stavbě přejde na základě uzavření Kupní smlouvy, která tvoří
přílohu zadávací dokumentace, do majetku vítězného účastníka,
k) odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,
l) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho
likvidace, dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, 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,
m) 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,
n) 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 poddodavatelů apod.),
o) 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
a)
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p)
q)

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,
provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
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.

Záruční doba:
Minimální požadovaná záruční doba na předmět díla bude 60 měsícú na stavební práce a kryt vozovky,
na vodorovné dopravní značení 36 měsíců.
5)

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení realizace stavby:
Ukončení prací požaduje zadavatel nejpozději do:
Místem plnění veřejné zakázky je:

červen 2019
30.08.2019
silnice III/21012 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

7.1. Prokázání základní způsobilosti
1.

Účastník prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona, doklady prokazující základní
způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Základní způsobilost může dodavatel
prokázat předložením čestného prohlášení.

7.2. Prokázání profesní způsobilosti
1.
a)
b)

2.

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li účastník v obchodním rejstříku
zapsán
osvědčení o odborné způsobilosti osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení zakázky
(např. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., a to v oboru dopravní stavby, dopravní
stavby – nekolejová doprava). Zároveň účastník doloží prohlášení, že se jedná o kmenového
zaměstnance účastníka nebo že má s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci.
Doklady prokazující profesní způsobilost předkládá účastník kopiemi dokladů, příp. je může
nahradit čestným prohlášením. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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7.3. Prokázání technické kvalifikace
1.
a)

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:
seznam alespoň dvou významných dodávek obdobného charakteru (souvislá oprava krytu silnice
asfaltovými betony), a to pouze v objemu vyšším jak 3 mil. Kč za každou zakázku zvlášť,
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně. Osvědčení se považuje za platné a přípustné k prokázání technické
kvalifikace, pokud uvedené stavební práce byly v průběhu stanovené lhůty dokončeny.

Doklady o kvalifikaci předloží dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je v dokládaném rozsahu
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 zákona nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (nesmí být starší než 3 měsíce
k poslednímu dni, ke kterému má být způsobilost prokázána) nebo platným certifikátem ze
systému certifikovaných dodavatelů.
8)

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých
nákladů, rizik, 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:



Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně
DPH.
Nabídka bude dále obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po
jednotlivých ucelených částech dodávky. Nabídka bude dále obsahovat oceněný výkaz výměr
a náklady jednotlivých částí zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění
dle výkazu výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

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. Do nabídkové ceny budou dále zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou,
dopravním opatřením. Účastník je povinen ocenit nenulovou hodnotou všechny položky ve výkazu
výměr.
9) Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
a)
b)
c)
d)
e)

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 tohoto oddílu nabídky bude oceněný výkaz výměr, vyčíslení
celkové ceny díla
Návrh smlouvy o dílo a kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka
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10)

Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je p. Pitrmocová  601 360 669
a ve věcech odborné problematiky p. Vladislav Škvarček  724 242 574.
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 02.04.2019

v 09:00 hod.

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

Způsob podepsání nabídky

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo 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
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).
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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
Stavba bude financována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI)
- V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finanční
prostředků (dotace) ze SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný
příspěvek, může zadavatel zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §127 písm. e)
Zákona.
- V případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI 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 odsouhlasení poddodavatelů

13) Příloha – zadávací dokumentace:
- krycí list nabídky
- návrh smlouvy o dílo
- návrh kupní smlouvy
- projektová dokumentace
- výkaz výměr
- položky nespecifikované ve výkazu výměr
- celková rekapitulace nákladů
- vzor informační tabule
Zadávací dokumentace je uložena na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_edit_2785.html

podepsal
Ing. Jan Digitálně
Ing. Jan Lichtneger
2019.03.18
Lichtneger Datum:
08:24:17 +01'00'

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
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