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Ing. Petr Lis
Tel: +420 778 074 996
E-mail: lis@aiconsulting.cz
(dále také „kontaktní osoba zadávacího řízení“)
Smluvním zastoupením zadavatele v tomto zadávacím řízení veřejné zakázky je pověřena
v souladu s § 43 zákona společnost A.I. Consulting, s.r.o. se sídlem Na Klaudiánce 781/19,
147 00 Praha 4 – Podolí, IČO: 28163974 (dále také ”administrátor”). Administrátor je pověřen
také k přijímání případných námitek dodavatelů dle ustanovení § 241 a násl. zákona.
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Zadavatel tímto
VYZÝVÁ DODAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY
v zadávacím řízení ke shora uvedené veřejné zakázce. Tato výzva představuje
zadávací dokumentaci ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona (dále také ”výzva”nebo
”zadávací dokumentace”).
Zadavatel zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku touto výzvou. Výzva je uveřejněna
ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele a je přístupná dodavatelům
neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatel se podáním nabídky ve stanovené
lhůtě stává účastníkem zadávacího řízení (dále také „účastník“).
1. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI
CPV

Název

45233140-2

Práce na stavbě silnic

45233100-0

Stavební úpravy pro komunikace

45233223-8

Obnova povrchu vozovky

45223000-6

Výstavba stavebních konstrukcí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH : 6 957 000,Předmětem projektu je modernizace silnice o opravu silnice III/1947 v rozsahu silničního
staničení km 3,105 – km 4,100. Komunikace má západní až severozápadní orientaci ve směru
od vjezdu do areálu kamenolomu ve směru na obec Štoutov, na jejímž konci opravovaný
úsek končí. V silničním staničení km 3,300 se nachází most ev. č. 1947-1. Převážná část úseku
se nachází v extravilánu. Od projektového st. km 0,79257 do konce úseku je silnice vedena v
intravilánu obce Štoutov Jedná se o obousměrnou komunikaci se dvěma jízdními pruhy.
Šířka vozovky je dle provedeného zaměření v rozmezí 4,7 m – 6 m s nezpevněnou krajnicí v
průměrné šířce 0,6 m. Silnice je odvodněna do odvodňovacích rigolů a na svah tělesa
komunikace.
Další požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a
jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka bude realizována v rámci žádosti na poskytování státní finanční podpory v
rámci programu na financování modernizace a rekonstrukce mostů, silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví krajů vyhlašované Státním fondem dopravní infrastruktury (dále také „SFDI“).
Zadavatel proto zažádal o poskytnutí dotace v rámci výše uvedeného programu, a to
vzhledem ke skutečnosti, že nedisponuje dostatečnými vlastními finančními prostředky k
financování předmětu plnění.
Identifikace osoby zpracovávající část zadávací dokumentace
Zadavatel uvádí, že oddíly/přílohy zadávací dokumentace:
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•

•

oddíly Poddodavatelé, Elektronický nástroj, úkony a elektronická komunikace,
Nabídka, Lhůta pro podání nabídekv elektronické podobě, Otevírání nabídek v
elektronické podobě, Další požadavky zadavatele, Požadavek na součinnost před
uzavřením smlouvy, Vysvětlení zadávací dokumentace a Jiné skutečnosti spojené se
zadávacím řízením zpracoval administrátor;
Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 – Projektová dokumentace vypracovaly společnosti
Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o., Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb,
IČ 26392526.

2. POŽADAVKY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek
uvedených v položkovém rozpočtu (výkazu výměr). Oceněný výkaz výměr bude součástí
nabídky jako příloha Návrhu Smlouvy. Výkaz výměr je uveden v příloze zadávací
dokumentace.
Další požadavky:
•

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

•

Nabídková cena bude uvedená v členění: nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Odpovědnost za
správnost stanovení sazby DPH nese účastník.

•

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí
obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky,
přičemž mohou být změněny pouze z důvodu změny zákonné procentní sazby DPH
v průběhu realizace veřejné zakázky, a to až ode dne účinnosti takové zákonné
změny. Zadavatel nepřipouští nárůst nabídkové ceny v důsledku inflace nebo změny
měnových kurzů.

•

Při zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen ocenit všechny položky.
Pouze v případech, kde z povahy daného plnění, popř. z jeho specifik vyplývá, že
jeho cena nemůže být objektivně uvedena samostatně, neboť je z objektivních
důvodů zahrnuta v jiné položce (např. protože ji takto koncipuje výrobce či dodavatel
daného produktu, který začlenil dodavatel do své nabídky), lze pro danou
položkovou cenu uvést hodnotu „nula“, nicméně v těchto případech musí dodavatel
v nabídce výslovně vysvětlit důvod, proč takto danou položku ocenil, spolu s
informací, v ceně které jiné položky je cena daného plnění zahrnuta.

•

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot může být důvodem
pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem
hodnocení, v jiné veličině či formě (měně), než zadavatel stanovil.

Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění
předmětu veřejné zakázky. Účastník nesmí položky měnit, upravovat, doplňovat ani
slučovat.
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Mimořádně nízká nabídková cena
Zadavatel může dle § 48 odst. 4 zákona vyloučit účastníka, pokud nabídka účastníka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zdůvodněna.
3. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní, platební a technické podmínky jsou podrobně vymezeny v závazném textu
smlouvy (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Dodavatel není povinen předkládat v nabídce vyplněný a podepsaný návrh smlouvy.
Podáním nabídky dodavatel prohlasuje (viz příloha zadávací dokumentace – Nabídková
cena a potvrzení textu smlouvy), že v plném rozsahu akceptuje závazný text smlouvy, a to
ve znění všech jejích případných úprav a doplnění provedených v průběhu zadávacího
řízení v souladu s § 99 zákona a podepíše originál prohlášení v příloze č. 4 – Nabídková
cena a potvrzení textu smlouvy.
V rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 124 zákona bude vybraným dodavatelem
tento návrh smlouvy doplněn o chybějící údaje v souladu se zadávacími podmínkami a
nabídkou (jedná se o údaje k identifikaci dodavatele, osob oprávněných k podpisu smlouvy
a údaje vyplývající z nabídky). Nad rámec těchto doplnění není dodavatel oprávněn závazný
text smlouvy jakýmkoliv způsobem měnit. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že
místa k doplnění dodavatelem jsou v něm označené (podbarvené části textu).
Pokud závazný text smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem
nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje, aby pouze vybraný dodavatel, jehož nabídka bude v zadávacím řízení
vyhodnocena jako nejvýhodnější, resp. po účastníkovi, s nímž bude podepsána smlouva na
plnění veřejné zakázky, předložil před podpisem smlouvy zadavateli harmonogram plnění
předmětu veřejné zakázky v členění po měsících bez konkrétní datace.
Rozsah harmonogramu výstavby vychází z projektové dokumentace a jeho úkolem je
stanovit termíny, lhůtu provádění a určit posloupnost stavebních prací s ohledem na
technologické provádění. Harmonogram musí být definován vlastní stavební
výrobou a mimo jiné i ostatními požadavky, které jsou neoddělitelnou součástí
výstavby (přípravná fáze, dokončovací fáze apod.). Harmonogram výstavby musí
respektovat limitní termín realizace předmětu veřejné zakázky stanovený v této
zadávací dokumentaci.
Dodavatel se dále zavazuje odkoupit živičnou směs vyfrézovanou v rámci uvedené veřejné
zakázky a uhradit cenu dle kupní smlouvy (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace).
POJIŠTĚNÍ
Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení, že ke dni podpisu smlouvy bude mít
platně uzavřená pojištění uvedená ve vzorovém textu smlouvy.
Dále zadavatel požaduje, aby pouze vybraný dodavatel, jehož nabídka bude v zadávacím
řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější, resp. s nímž bude podepsána smlouva na plnění
veřejné zakázky, předložil před podpisem smlouvy zadavateli originál nebo kopii pojistné
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku,
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újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem,
jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.
Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou zákonné změny DPH,
vyhrazené změny závazků dle § 100 zákona a změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona.
Místo plnění
Místo plnění je uvedeno v závazném textu smlouvy (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Dodací podmínky / Termín realizace
Předpokládaný termín zahájení plnění: v návaznosti na termín uvedený v textu smlouvy.
Zadavatel uvádí, že termín zahájení plnění je
ovlivněn více faktory, které nejsou v době vyhlášení
ani v průběhu zadávacího řízení (jako např. zjištění
údajů o skutečném majiteli účastníka, kontrola
dokumentace
poskytovatelem
peněžních
prostředků, okamžik podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem) zadavateli dopředu známy (doba
zadávacího
řízení
nebude
bezdůvodně
prodlužována). Na základě těchto skutečností
nemůže zadavatel stanovit konkrétní termín
zahájení plnění.
Předpokládaný termín ukončení plnění: v návaznosti na termín uvedený v textu smlouvy.
(viz příloha č. 3 zadávací dokumentace)

4. PODDODAVATELÉ
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v souladu s ustanovením § 105 zákona ve spojení s § 83
zákona v nabídce specifikoval části plnění, které má v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje (viz § 28 odst. 1 písm. g) zákona) a
kontaktní údaje každého poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž může
využít přílohu zadávací dokumentace – Poddodavatelé (vzor), v němž popíše
poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část kvalifikace nebo plnění bude
konkrétní poddodavatel prokazovat či realizovat s uvedením druhu plnění a s uvedením
procentuálního (%) finančního podílu na plnění.
V případě, že účastník nepředloží seznam poddodavatelů, znamená to, že nemá v úmyslu
prokázat kvalifikaci ani zadat žádnou část plnění poddodavateli.

5. ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ, ÚKONY A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
5.1.

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 zákona, který stanovuje povinnost písemné
elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
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5.2.

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje a pro podání nabídky registrován
jako dodavatel v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

5.3.

Podrobné informace o registraci a ovládání elektronického nástroje E-ZAK
(uživatelská příručka pro dodavatele) jsou dostupné na adrese: https://ezak.krkarlovarsky.cz/test_index.html. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace
není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému.

5.4.

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

5.5.

Komunikace a další úkony v zadávacím řízení budou probíhat výhradně písemnou
formou a elektronicky (prostřednictvím primárně elektronického nástroje nebo
datovou schránkou či e-mailem). Zadavatel požaduje, aby dodavatel každou
písemnost, která není podána přímo prostřednictvím elektronického nástroje
(profilu zadavatele) označil názvem veřejné zakázky a druhem písemnosti
(např. žádost o vysvětlení, doložení dokladů, námitky, apod.) a adresoval na
kontaktní osobu zadávacího řízení.

5.6.

Pro účely této elektronické komunikace požaduje zadavatel uvedení ID datové
schránky dodavatele a adresy pro oficiální e-mailovou komunikaci. Podmínkou pro
přijímání datových zpráv od zadavatele je aktivování funkcionality bezplatného
přijímání datových zpráv v uživatelském nastavení datové schránky účastníka.

5.7.

Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání
konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu
jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah
nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele
vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat
o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento požadavek je
splněn i v případě, že celá nabídka (nikoliv každý jednotlivý dokument) je opatřen
elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné
zastupovat dodavatele.

6. KVALIFIKACE
6.1.

OBECNÁ PRAVIDLA PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 73 zákona dodavatel, který:

▪
▪
▪

prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona;
prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona;
prokáže splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatel, který neprokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací
anebo zákonem požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti
v zadávacím řízení vyloučen.
Při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen se řídit následujícími pravidly:
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a) Pokud bude dodavatel v souladu se zákonem prokazovat část technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 (výpis z obchodního
rejstříku) prostřednictvím jiných osob (dle § 83 zákona), je povinen zadavateli
zároveň předložit:
1.

doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

2.

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby (dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona),

3.

doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona jinou osobou a

4.

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.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že z tohoto závazku musí vyplývat zcela
jednoznačně, srozumitelně a určitě, že se tato osoba bude na plnění veřejné
zakázky podílet jako poddodavatel s uvedením konkrétních činností.
Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za
plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však
dodavatel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci a předkládá doklady
podle ust. § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové
osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba
bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.

b) 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 základní způsobilost dle § 74 zákona a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1
zákona v plném rozsahu. Splnění technické kvalifikace a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 2 musí prokázat všichni dodavatelé společně. Dále jsou takoví dodavatelé
povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu, ve
které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou nabídku
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s plněním zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po
dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze smlouvy.
c) Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel v nabídce
v kopii. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
d) Tam, kde zadavatel požaduje čestné prohlášení, musí být čestné prohlášení
podepsáno statutárním orgánem nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou
statutárním orgánem. Pro tyto účely zadavatel stanoví, že podpis takové osoby
nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být originál
nebo úředně ověřená kopie zmocnění součástí dokladů, kterými je splnění kvalifikace
prokazováno.
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e) Doklady vydané v jiném státě je dodavatel povinen předložit v souladu s § 45 odst. 3
zákona s „prostým“ překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti
o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků
podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském
jazyce se předkládají bez překladu.
f) Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující
1.

Základní způsobilost podle § 74 zákona, a

2.

Profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost a profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém
je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
g) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 235 odst. 3
zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento
certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace
dodavatelem. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci
certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
h) Pokud do doby rozhodnutí o výběru dodavatele přestane dodavatel splňovat
kvalifikaci, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli
písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této
skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit
nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost dodavateli nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále
splněny a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
i)

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v tomto
zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyloučí z další účasti
v zadávacím řízení.

j)

Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje parametry v české měně CZK (Kč).
V případě, že dodavatel uvádí údaje v jiných měnách než v CZK, použije pro
přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny
k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení.
-9-

k) Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované
v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace
(systém e-Certis) dle § 87 zákona.
l)

V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové
prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

m) Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Zadavatel stanoví, že dodavatel (resp. pododdavatel k prokázání kvalifikace) je oprávněn
v nabídce dle § 53 odst. 4 zákona nahradit příslušné kopie dokladů o kvalifikaci čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
zákona. Dodavatel může pro zpracování příslušného čestného prohlášení použít předlohy,
která je přílohou zadávací dokumentace.
Zadavatel si může dle § 53 odst. 4 zákona v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
6.2.

PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ PŘED PODPISEM SMLOUVY

Vybraný dodavatel je podle § 86 odst. 3 povinen předložit zadavateli před uzavřením
smlouvy doklady, jimiž prokazuje kvalifikaci v originálech nebo úředně ověřených kopiích,
pokud tak již neučinil v nabídce.
Zadavatel upozorňuje, že dle § 211 odst. 3 zákona je vázán povinností písemné
elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje i na veškeré
předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě
výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 zákona.
Originálem se rozumí:
(i) digitální originál, který je podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů nebo
(ii) ve formě autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v případě, kdy je originál v listinné
(analogové) podobě. Současně je možné provést autorizovanou konverzi souhrnně
(jedna ověřovací doložka) k více dokladům či prohlášením.
6.3.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Zadavatel
požaduje
prokázání
základní
způsobilosti
S odkazem na § 74 odst. 1 zákona způsobilým je dodavatel, který

dle

74

zákona.

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 tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
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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 veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
V souladu s § 75 odst. 1 zákona prokáže dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 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 tak:
• v případě zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm.
a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
• v případě české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm.
a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
Účastník může prokázat splnění podmínek základní způsobilosti také předložením výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona nebo předložením certifikátu v
rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 zákona.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat splnění podmínek základní způsobilosti
i čestným prohlášením. Účastník může pro zpracování příslušného čestného prohlášení
použít předlohy, která je přílohou zadávací dokumentace pro základní způsobilosti (vzor).
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6.4.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti :
a)

dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci na:
•

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

V souladu s § 45 odst. 4 zákona je oprávněn dodavatel splnit povinnost předložit doklady
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve
smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění
pozdějších předpisů nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
c) dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro
plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována doklad:
• osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo
osvědčení o registraci osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle § 7
odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru dopravní stavby nebo
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava vydaného ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
Dodavatel ve své nabídce uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou
osobou:
▪ v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru
podepsané oprávněnou osobou za účastníka či jeho jménem jednat,
▪ v případě osoby v jiném pracovním poměru čestným prohlášením o trvání tohoto
poměru podepsané oprávněnou osobou za účastníka či jeho jménem jednat,
▪ v případě externí spolupráce písemným závazkem autorizované osoby (viz výše) o
budoucí spolupráci této osoby s účastníkem v případě realizace této veřejné
zakázky. Takový písemný závazek bude podepsán citovanou autorizovanou
osobou. Zadavatel upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci dodavatele,
případně osoby v jiném pracovním poměru, jsou s poukazem na ustanovení
§ 83 zákona poddodavateli účastníka.
Účastník může prokázat splnění profesní způsobilosti také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona nebo předložením certifikátu v rámci
schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 zákona v tom rozsahu, jakém
údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění
kritérií profesní způsobilosti.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat splnění podmínek profesní způsobilosti i
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čestným prohlášením. Účastník může pro zpracování příslušného čestného prohlášení použít
předlohy, která je přílohou zadávací dokumentace pro profesní způsobilost.
6.5.

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje prokázat ekonomickou kvalifikaci dle § 78 zákona.
6.6.
1)

TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží v souladu § 79 odst. 2, písm. a)
zákona seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto
prací, přičemž z tohoto seznamu musí vyplývat, že provedl stavební práce se
zkušeností s realizací alespoň:
a) minimálně
2
stavební
práce
s
charakterem
nové
výstavby
nebo
modernizace/rekonstrukce/opravy/úpravy pozemní komunikace v min. výši
3,5 mil. Kč bez DPH za každou z nich.

Seznam stavebních prací účastník předloží formou čestného prohlášení, které bude
obsahovat tyto náležitosti:
• název stavebních prací,
• identifikace objednatele (název, sídlo, IČ),
• hodnota stavebních prací v Kč bez DPH,
• popis poskytovaných stavebních prací,
• podíl účastníka v Kč bez DPH na celkové ceně realizované zakázky,
• termín a místo realizace (včetně měsíce a roku ukončení poskytování),
• kontaktní osoba objednatele (email+telefon), u které bude možné realizaci referenční
zakázky ověřit.
Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedeného kritéria (namísto osvědčení
objednatele) je zejména smlouva s objednatelem a průkazný doklad o řádném uskutečnění
plnění dodavatele.
Pro zpracování Seznam stavebních prací může účastník použít předlohy, která je přílohou
zadávací dokumentace (viz Seznam stavebních prací).
2)

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží v souladu dle § 79 odst. 2 písm.
c) a d) zákona předložením seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a osvědčení o jejich vzdělání, a to minimálně v tomto rozsahu:
a) 1 osoba v pozici ,,stavbyvedoucí“ musí splňovat:
▪
minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího,
▪ praxe v posledních 5 letech s min. 1 stavební prácí s charakterem nové výstavby
nebo modernizace/rekonstrukce/opravy/úpravy pozemní komunikace v min.
výši 3,5 mil. Kč bez DPH,
▪ osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo
osvědčení o registraci osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle § 7 odst. 1
zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru dopravní stavby nebo dopravní
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stavby, specializace nekolejová doprava vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb. v platném znění.

Účastník prokáže splnění této části technické kvalifikace předložením:
i) dokladu o požadovaném osvědčení či oprávnění (prostá kopie dokladu),
ii) originál profesního životopis (dodavatel předloží vlastní vzor),
iii) dodavatel ve své nabídce uvede prohlášení o formě spolupráce s odpovědnou
osobou:

▪ v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru
podepsané oprávněnou osobou za účastníka či jeho jménem jednat,

▪ v případě osoby v jiném pracovním poměru čestným prohlášením o trvání tohoto
poměru podepsané oprávněnou osobou za účastníka či jeho jménem jednat,

▪ v případě externí spolupráce písemným závazkem osoby (viz výše) o budoucí
spolupráci této osoby s účastníkem v případě realizace této veřejné zakázky.
Takový písemný závazek bude podepsán citovanou osobou. Zadavatel
upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci dodavatele, případně osoby v
jiném pracovním poměru, jsou s poukazem na ustanovení § 83 zákona
poddodavateli účastníka (např. pro splnění vybraných příslušných povinností
dle § 83 zákona pododavatel může využít čestné prohlášení uvedené v této
zadávací dokumentaci).
Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat splnění podmínek technické kvalifikace i
čestným prohlášením. Účastník může pro zpracování příslušného čestného prohlášení použít
předlohy, která je přílohou zadávací dokumentace (viz Seznam stavebních prací).
6.7.

OBNOVENÍ ZPŮSOBILOSTI ÚČASTNÍKA

Zadavatel neumožňuje obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení dle § 76 zákona.
7. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci v Příloze č. 1
zadávací dokumentace a dále v soupisu stavebních prací, dodávek, služeb, tzv. slepý
položkový rozpočet (dále také „výkaz výměr“), který je závazný. Projektová dokumentace a
výkaz výměr tvoří přílohy této zadávací dokumentace.
Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v Příloze č. 1 Projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu dle Přílohy č. 2 – Výkaz výměr, podle
odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu
takovou značkovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat
výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný
výrobek/materiál v Příloze č. 2 – Výkaz výměr.
Dále, je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je
tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné
přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění. V takovém
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případě zadavatel připouští poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za
předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a
kvantitativního standardu.
8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž bude
hodnocena dle § 114 odst. 2 zákona a to na základě
▪

Nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Veřejná zakázka bude
přidělena dodavateli, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti
cenových nabídek bude o pořadí nabídek rozhodovat čas doručení nabídky, přičemž za
výhodnější se bude považovat nabídka doručená dříve.

9. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu dle § 40 zákona v délce 5 měsíců. Počátkem zadávací lhůty
je konec lhůty pro podání nabídek.
10. JISTOTA, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Jistota
K zajištění splnění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je,
v souladu s § 41 Zákona, požadována jistota ve výši 135 000 Kč.
Forma poskytnutí a prokázání poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41
zákona. Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo
bankovní zárukou ve prospěch zadavatele či formou pojištění záruky ve prospěch
zadavatele.
V případě, že se účastník rozhodne poskytnout zadavateli v rámci své nabídky jistotu
formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být částka připsána na účet
zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek a v nabídce sděleny údaje o provedené platbě
zadavateli dle § 41 odst. 4 písm. a) zákona. Číslo bankovního účtu zadavatele je uvedeno na
str. 2 zadávací dokumentace v oddíle Identifikačních údajů zadavatele.
Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
Variabilní symbol: IČO (identifikační číslo) dodavatele, příp. nebo datum narození
dodavatele, je-li dodavatelem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník povinen
zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
V případě, že se účastník rozhodne poskytnout zadavateli v rámci své nabídky jistotu
formou bankovní záruky, bude bankovní záruka v originále součástí nabídky účastníka.
Není-li bankovní záruka v českém jazyce, musí k ní být přiložen její úředně ověřený překlad
do českého jazyka.
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Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál neodvolatelné a
nepodmíněné záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele. Z obsahu bankovní záruky
musí být zřejmé, že poskytnutá jistota připadá zadavateli na první výzvu a bez výhrad.
V případě, že se účastník rozhodne poskytnout jistotu formou pojištění záruky, musí
zadavateli předložit v nabídce písemné prohlášení pojistitele ve formě originálu. Součástí
pojistné smlouvy bude závazek pojistitele vyplatit zadavateli (coby oprávněné osobě) při
splnění zákonem stanovených podmínek pojistné plnění za účastníka (pojištěného).
S ohledem na povinnou elektronickou podobu nabídek, a tím i povinnost elektronicky
prokázat složení jistoty, bude v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky v nabídce
předložen originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele v elektronické
podobě, tzn. originální soubor poskytnutý bankou nebo pojišťovnou včetně
elektronických podpisů.
Prohlídka místa plnění
Zadavatel nebude realizovat prohlídku místa plnění, s ohledem na nerelevanci této aktivity
ve vztahu ke zpracování nabídky. Místo realizace díla je volně přístupné a lze si ho prohlédnout
bez zástupce zadavatele.
11. NABÍDKA
11.1.

Nabídka se podává písemně v českém jazyce, a to výhradně v elektronické podobě
prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Podání nabídek
v listinné podobě nebo v jiné elektronické podobě mimo elektronický nástroj se
nepřipouští.

11.2.

Nabídka bude dodavatelem vložena v elektronické podobě do elektronického
nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji, který zaručuje splnění
všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní
nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro
podání nabídek a jejich protokolárního zpřístupnění. Vložení nabídky může
vyžadovat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu
vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

11.3.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.

11.4.

Formální náležitosti nabídky uvedené níže mají pouze doporučující charakter,
v případě jejich nedodržení, nepovede tato skutečnost k vyloučení nabídky
účastníka.

11.5.

Zadavatel doporučuje, aby účastník zadávacího řízení navíc připojil i k nabídce v
elektronické podobě v otevřeném formátu vyplněný, ale nepodepsaný, návrh
smlouvy a oceněný položkový rozpočet (návrh smlouvy ve formátu .doc a
rozpočet ve formát . xls /xlsx a .xlm /xc4 nebo obdobném výstupu z rozpočtového
softwaru) ), které nemusí být elektronicky podepsány, a tím přispěl ke zrychlení
procesu při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem. Oceněný položkový
rozpočet by měl být doložen i ve formátu .pdf.
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11.6.

Zadavatel doporučuje členění nabídky do jednotlivých datových souborů s ohledem
na výše uvedenou strukturu a přiměřeně k rozsahu žádosti o účast.

11.7.

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:
11.7.1. Nabídková cena a potvrzení textu smlouvy - vzor prohlášení v příloze
zadávací dokumentace, pokyny ke zpracování jsou uvedeny v této zadávací
dokumentaci.
11.7.2. Výkaz výměr – vyplněný, pokyny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
11.7.3. Doklady k prokázání kvalifikace.
11.7.4. Čestná prohlášení - pokyny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
11.7.5. Seznam poddodavatelů - pokyny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
11.7.6. Případné další dokumenty, jsou-li vyžadovány zadávací dokumentací nebo
právními předpisy nebo jsou předkládány na základě vlastního rozhodnutí
účastníka.
11.7.7. Doklad o poskytnutí jistoty.

12. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
Lhůta pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:
Datum:

8. 6. 2020

Hodina:

10:00 hodin

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele.
Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu
při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídky
(podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání
veškerých příloh).
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu zadávacího
řízení se k ní nepřihlíží.
Nebude-li nabídka podána ve výše uvedené podobě, tj. nebude zřejmé, že se jedná o nabídku
dodavatele do výše uvedeného zadávacího řízení, bude taková skutečnost zaznamenána
a následně bude dodavatel vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

13. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
Veřejné otevírání nabídek se, z důvodu podávání nabídek pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje, nekoná a otevírání nabídek proběhne v souladu
s § 109 zákona.
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14. ZPŮSOB OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

A

Zadavatel si vyhrazuje, že může uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka podle § 53 odst. 5
zákona na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení účastníka
považuje za doručené účastníkovi zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje, že může uveřejnit oznámení o výběru dodavatele podle § 53 odst. 5
zákona na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru dodavatele
považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění.
15. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel uveřejní dle § 53 odst. 8 oznámení o zrušení na profilu zadavatele do 5 pracovních
dnů od rozhodnutí o zrušení. V takovém případě se oznámení o zrušení považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění.
V případě zrušení zadávacího řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek zadavatel
oznámí zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
o zrušení považují za doručená potenciálním dodavatelům okamžikem jeho uveřejnění.
16. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Čestné prohlášení
Součástí nabídky musí být rovněž čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a o
pravdivosti údajů podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka, že:
•

•

•

jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení, a že nabídková cena za
realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních
vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme si ověřili stav staveniště a
seznámili se s celou zadávací dokumentací včetně projektové dokumentace vzhledem
k jednoznačnosti zadání a technického řešení;
jsme jako účastník průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek,
předmětnou zakázku na profilu zadavatele z důvodu případných změn, vysvětlení
nebo doplnění zadávací dokumentace a provedli jejich začlenění do nabídky;
veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

Dodavatel může pro zpracování příslušného čestného prohlášení použít předlohy, která je
přílohou zadávací dokumentace.
17. POŽADAVEK NA SOUČINNOST PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
17.1.

Zadavatel odešle dle § 122 odst. 3 zákona vybranému dodavateli výzvu k předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel
nemá k dispozici.

17.2.

Zadavatel si dále vyhrazuje v případě , že nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli
postupem dle odstavce § 122 odst. 4 zákona, zadavatel ve výzvě podle odstavce
§ 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele dle § 122 odst. 5 zákona
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích
nebo
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a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1.
2.
3.
4.
17.3.

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

Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele, aby jako podmínku pro uzavření
smlouvy v souladu s § 104 písm. e) zákona předložil zadavateli:
a) časový harmonogram průběhu prací;
b) podepsanou kupní smlouvu na vyfrézovanou živičnou směs;
c) originál nebo kopii pojistných smluv o 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,
d) v případě plnění veřejné zakázky společně několika dodavateli originál smlouvy
nebo úředně ověřenou kopii, ve které bude obsažen závazek, že všichni
dodavatelé podávající tuto společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním zavázání
společně a nerozdílně, pokud tak již neučinil v nabídce.

17.4.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli součinnost směřující k
podpisu smlouvy bez zbytečného odkladu. Neposkytnutí řádné součinnosti k
uzavření smlouvy dle § 124 odst. 2 zákona bude důvodem pro vyloučení ze
zadávacího řízení. Smlouva bude s vybraným dodavatelem podepsána po uplynutí
lhůt podle § 246 zákona a po splnění výše uvedených podmínek.

18. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel bude poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona ve spojení s
§ 54 odst. 5 zákona.
Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávací dokumentace nejméně do
7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Dotazy budou zasílány
v písemné formě elektronicky e-mailem nebo elektronickým nástrojem, a to kontaktní osobě
zadávacího řízení. Za předpokladu, že žádost o vysvětlení bude zadavateli doručena ve
lhůtě podle § 98 odst. 3 zákona, uveřejní zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní
vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel doručil text žádosti i v otevřeném datovém formátu
(MS Word) pro usnadnění jeho dalšího použití.
Zadavatel může za podmínek ustanovení v § 98 odst. 1 zákona poskytnout dodavatelům
vysvětlení k zadávacím podmínkám i z vlastního podnětu.
Zadavatel může také přistoupit ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, v tom
případě bude postupovat podle § 99 zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, případně její změny nebo doplnění,
budou zadavatelem uveřejněny na profilu zadavatele.
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19. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKŮ
19.1.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy,
která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Termíny plnění vyplývající z článku
„Doba plnění“ závazného návrhu smlouvy a její přílohy zahrnující odpovídající
časový harmonogram průběhu prací mohou být změněny v následujících případech:
o

o

o

z důvodu zvláště nevhodných či nepříznivých klimatických podmínek, které
prokazatelně brání provádění příslušné části díla, a to nejvýše o dobu jejich
trvání;
z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv
na provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení;
z důvodu prodlení na straně zadavatele, a to o dobu jeho trvání.

20. JINÉ SKUTEČNOSTI SPOJENÉ SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM
20.1.

20.2.

Účastník
zadávacího řízení je při podání nabídky vázán nejen zadávací
dokumentací, ale i zadávacími podmínkami ve znění případných vysvětlení
zadávací dokumentace dle § 98 zákona a doplnění zadávací dokumentace dle
§ 99 zákona.
Zadavatel nesmí dle 53 odst. 2 zákona s účastníky zadávacího řízení o podaných
nabídkách jednat.

20.3.

Zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení umožní dle § 53 odst. 6 na jejich
žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy,
kopie nebo její opisy.

20.4.

Zadavateli je známa povinnost k uveřejnění dle zákona (např. dle § 219 zákona), a
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Účastník je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v
rámci zadávacího řízení informace, které se podle příslušných právních předpisů
neuveřejňují. Zadavatel na základě výše uvedeného doporučuje, aby účastník ve
smlouvě ve formátu WORD, která bude nedílnou součástí nabídky, barevně označil
(podbarvil či jinak zvýraznil) skutečnosti, které jsou předmětem obchodního
tajemství. Pokud dodavatel takové informace nesdělí, může zadavatel tyto
informace uveřejnit v plném rozsahu.

20.5.

Dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti,
že zadavatel je povinen ve vztahu k vybranému dodavateli postupovat v v souladu
s ustanovením § 222 zákona, tj. nesmí umožnit podstatnou změnu závazků ze
smlouvy, kterou uzavřel s vybraným dodavatelem.

20.6.

Zadavatel je oprávněn dle § 39 odst. 5 ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a
dokladů a může si je opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně
dostupných zdrojů. Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník
zadávacího řízení povinen dle § 88 zákona tuto změnu zadavateli do 5 pracovních
dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

20.7.
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20.8.

Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek dle § 102 zákona.

20.9.

Dodavateli nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v
tomto zadávacím řízení od zadavatele ani od kontaktní osoby.

20.10. Účastník, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 zákona, je podle § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a
zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této
veřejné zakázky kontrolním orgánům.
20.11. Podáním nabídky dodavatel akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky a
podmínky účasti obsažené v zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a
případných dodatků k těmto podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před
podáním nabídky pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.
20.12. Zadavatel upozorňuje, že předpokladem pro zadání veřejné zakázky je obdržení
závazného příslibu na přidělení dotace k uhrazení nákladů veřejné zakázky.
V případě neobdržení dotace či její části zadavatel přistoupí ke zrušení zadávacího
řízení dle § 127 odst. 2 písm. e) zákona.
20.13. Zadavatel upozorňuje, že mu s ohledem na plánované financování nákladů této
veřejné zakázky prostřednictvím dotačních zdrojů, může vyplynout povinnost či
doporučení předložit před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem
poskytovateli dotace dokumentaci k zadávacímu řízení ke kontrole. Zadavatel si v
této souvislosti vyhrazuje právo odložit uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
až do okamžiku obdržení závazné informace o výsledcích popsané kontroly.
V případě negativního výsledku kontroly zadavatel informativně odkazuje na
předchozí odstavec upravující možnost zrušit zadávací řízení v důsledku
neobdržení očekávané dotační podpory.
21. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY
Zadávací dokumentace obsahuje následující níže uvedené přílohy:
• Příloha č. 1 – Projektová dokumentace.
• Příloha č. 2 – Výkaz výměr.
• Příloha č. 3 - Vzorový text smlouvy (vzor).
• Příloha č. 4 – Nabídková cena a potvrzení textu smlouvy
• Příloha č. 5 – Čestná prohlášení (vzor).
• Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů (vzor).
• Příloha č. 7 – Kupní smlouva na vyfrézovanou živičnou směs.

podepsal Ing. Jan Lichtneger
Ing. Jan Lichtneger Digitálně
Datum: 2020.05.20 10:17:02 +02'00'

____________________________________________
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

- 21 -

