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V Říčanech dne 24.4.2018
Reg. č.: VZ-585/17
Č. j.: 1090/18/KSUS/R/Kol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu ustanovení § 53 a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona

„Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti
provozu pod nadjezdy – 22 mostů“
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OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je souhrnem požadavků Zadavatele týkajících se poptávaného
plnění, resp. způsobu zpracování nabídky, nikoliv však konečným souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Dodavatel je tak povinen řídit se při zpracování
své nabídky vždy nejen požadavky obsaženými v této ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných právních předpisů.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto
požadavky je každý Dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.
Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této ZD bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek, jehož následkem je vyloučení Účastníka z účasti v zadávacím řízení.
Dodavatelé, kteří podají nabídku na plnění této veřejné zakázky, budou pro účely této veřejné zakázky
označováni jako „Účastník“, „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“. Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyhlašující tuto veřejnou zakázku, je označována jako
„Zadavatel“ nebo „Objednatel“.
1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
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Název Zadavatele

:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Sídlo

:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO

:

00066001

DIČ

:

CZ00066001

Zastoupený

:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

2.

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
CPV kódy:
45221100-3
45221111-3
45221119-9
45233142-6

Stavební úpravy mostů
Výstavba silničních mostů
Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
Práce na opravě silnic

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl.
zákona činí 20.152.829,35 Kč bez DPH.
Zadavatel Účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální
přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění. Účastníci tedy musí stanovit svoji nabídkovou
cenu, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena.
Překročení této ceny (vyšší nabídková cena) bude považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím
řízení. Účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než tato maximální cena
připuštěná Zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím
řízení. V případě, že tuto maximální cenu připuštěnou Zadavatelem překročí všichni Účastníci zadávacího
řízení, bude toto zadávací řízení zrušeno podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
Zadavatel Účastníky upozorňuje, že plnění veřejné zakázky je spolufinancováno z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek
a služeb spočívajících v provedení stavby „Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti
provozu pod nadjezdy – 22 mostů“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
Předmětem veřejné zakázky jsou požadovaná opatření nenahrazující opravy mostních svršků a sanaci NK a
SS, které je třeba s ohledem na technický stav mostů připravit, podkladem pro návrh takové rekonstrukce
musí být diagnostický průzkum mostu. Zpracovaná dokumentace řeší provedení neodkladných opatření pro
zajištění bezpečného provozu pod mosty. V návaznosti na to jsou předmětem oprav prvky ohrožující
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bezpečnost provozu pod mosty – zábradlí, římsy, povrch nosné konstrukce nad komunikací. Pokud NK tvoří
nosníky bude provedena revize odvodnění dutin nosníků a také nejnutnější opravy odvodnění mostů.
Některé z uváděných 22 objektů jsou již v přípravě na rekonstrukci. Jeli u těchto mostů z důvodu
havarijního stavu záchytného systému požadována výměna zábradlí, bude zhotovitel postupovat tak, aby v
případě rekonstrukce mostu bylo následně možné zábradlí demontovat a zpětně použít při rekonstrukci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o práce údržby bez zásahu do nosné konstrukce a tvarové nebo jiné úpravy
mostů nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby a rozsah prací je omezen na práce nezbytné pro
zajištění bezpečnosti provozu na podcházejících komunikacích (železničních tratích) bez vlivu na funkci
mostu, byla dokumentace zpracována formou technické pomoci, jejíž součástí je podrobným popis
prováděných prací a soupis prací definující předpokládaný objem prováděných prací.
Opatření jsou k provedení v režimu ,,neodkladné“, proto je požadováno provádění na více objektech
současně.
Zhotovitel musí splňovat podmínky pro práci na ČD a projedná také samostatně nezbytné výluky k
provedení požadovaných opatření (v případě nadjezdů ČD). Pracovníci zhotovitele, kteří se budou
pohybovat v ochranném pásmu dráhy, musí vlastnit průkaz CPS (povolení vstupu na železniční dopravní
cestu).
Uchazeč dále předloží u dvou stavbyvedoucích (případně stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) platné
osvědčení odborné způsobilosti M-02 nebo K-03 vydané Správou železniční dopravní cesty.
Protože se jedná také o nadjezdy nad dálnicí zhotovitel projedná a zajistí samostatně s ŘSD ČR a dalšími
dotčenými orgány také DIO s částečným omezením provozu na dálnici po dobu nezbytně nutnou k
provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu na dálnici a v souvislosti s tím také si také
samostatně zajistí povolení MD k práci v ochranném pásmu dálnice.
Také na silnicích II. a III. třídy zhotovitel projedná a zajistí samostatně DIO k provádění oprav, nebudou
prováděny úplné uzavírky komunikací.
Místo plnění: 22 mostů v majetku Sředočeského kraje na komunikacích II. a III. třídy dle seznamu Objekt Popis
201
Most ev.č. 101-075a v obci Jirny
202
Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice
203
Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov
204
Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou
205
Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav
206
Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou
207
Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy
208
Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav
209
Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží
210
Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice
211
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Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů
212
Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos
213
Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny
214
Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy
215
Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy
216
Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic
217
Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi
218
Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov
219
Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice
220
Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice
221
Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice
222
Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby
V případě, že ZD obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 89
odst. 6 zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných
řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se vždy za to, že je tím definován
požadovaný standard a v nabídce Účastníka mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií
srovnatelnou.
Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:
 zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací
 zpracování realizační dokumentace stavby
 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy
 zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou
3.

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY – ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový plán výstavby – časový harmonogram vyplývá z dokumentace stavby a závazného vzoru smlouvy
na plnění veřejné zakázky, které jsou přílohou č. 1 a 4 této ZD.
Pro zajištění plynulého provádění prací Dodavatel zpracuje a předloží jako součást nabídky podrobný časový
plán výstavby – časový harmonogram. Tento bude pro Účastníka závazný a bude nedílnou součástí smlouvy
na plnění veřejné zakázky doložené v nabídce.
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Časový harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmý časový postup
Účastníka (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci stavby a bude
obsahovat konkrétní termíny v rozlišení týdnů od předání staveniště Zhotoviteli.
Účastník je při zpracování časového harmonogramu povinen respektovat následující termíny plnění.
4.

DOBA PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla
Termín ukončení realizace
Termín vyklizení staveniště
5.

Předpokládaný termín zahájení
: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 06/2018
Ukončení realizace
: do 12 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
: do 10 dnů od ukončení realizace díla

MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění veřejné zakázky je Středočeský kraj.
6.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel neorganizuje společnou prohlídku místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí
ve smyslu ustanovení § 97 zákona, neboť místo plnění vymezené touto ZD je veřejně přístupné.
Zadavatel však Dodavatelům doporučuje, aby na vlastní odpovědnost navštívili a prohlédli si místo plnění
a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky
a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik. Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoliv
navýšení nákladů ze strany Dodavatelů, jejichž vznik mohli Dodavatelé s odbornou péčí zjistit při této
prohlídce místa plnění na základě v té době dostupných informací.
7.

DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s § 53 odst. 1 zákona jsou kompletní zadávací podmínky, tedy tato výzva a ZD (včetně příloh),
uveřejněny na profilu Zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html
Dodavatel je v souladu s § 98 odst. 3 zákona oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení ZD. Žádost musí
být písemná a musí být Zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek (tj. v souladu s § 98 odst. 3 ve spojení s § 98 odst. 1, potažmo § 54 odst. 5 zákona nejpozději 3
pracovní dny před uplynutím 4denní lhůty před koncem lhůty pro podání nabídek, ve které je zadavatel
v podlimitním zadávacím řízení povinen dle § 54 odst. 5 zákona uveřejnit vysvětlení ZD na profilu
zadavatele). Žádost o vysvětlení ZD doručí Dodavatel na adresu sídla Zadavatele nebo na email níže
uvedené kontaktní osoby.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11
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Mgr. Kolocová Sabina
sabina.kolocova@ksus.cz
Byla-li žádost o vysvětlení ZD doručena ve stanovené lhůtě, je Zadavatel povinen poskytnout Dodavateli
vysvětlení ZD nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, jinak je povinen prodloužit lhůtu
pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti,
Zadavatel uveřejní na svém profilu, resp. odešle nebo předá i všem ostatním Dodavatelům, kterým byla ZD
poskytnuta.

8.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE
Účastník je povinen v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokázat splnění požadované kvalifikace.
Kvalifikaci splní Účastník, který:
- prokáže základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- prokáže profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona,
- prokáže ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona,
- prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 zákona,
a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této ZD.
8.1. Základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona
Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 75 zákona jsou:
- výpis z evidence Rejstříku trestů – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení – viz
ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- čestné prohlášení – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. d)
zákona,
- výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním
rejstříku zapsán – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
8.2. Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona
Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona.
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 zákona jsou:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – viz ustanovení § 77 odst. 1 zákona,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – viz ustanovení §
77 odst. 2 písm. a) zákona (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), a to
zejména pro následující obory činností:
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provádění staveb, jejich změn a odstraňování

c) doklad o odborné způsobilosti – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to osvědčení o
autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, pro jednotlivé níže uvedené osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje
odbornou způsobilost:
 obor mosty a inženýrské konstrukce
Zadavatel Účastníky upozorňuje, že je-li splnění profesní způsobilosti prokazováno jinou osobou než
Účastníkem, resp. zaměstnancem Účastníka, je taková osoba ve smyslu zákona považována za
poddodavatele.
8.3. Ekonomická kvalifikace dle ustanovení § 78 zákona
Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona.
Ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona splní Účastník, který prokáže, že dosáhl:
- minimálního ročního obratu ve výši 20.000.000,00 Kč nebo
- obratu dosaženého s ohledem na předmět veřejné zakázky 20.000.000,00 Kč.
a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li
údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Účastník prokáže obrat výkazem zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla
Účastníka v souladu s § 78 odst. 5 zákona.
8.4. Technická kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona
Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 zákona, a to v rozsahu
specifikovaném zadavatelem níže v této ZD.
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace jsou zadavatelem požadovány v následujícím rozsahu.
a)

Seznam stavebních prací - ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona

Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona splní Účastník,
který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně 3 významné zakázky
spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav mostů a
inženýrských konstrukcí s investičními náklady minimálně 20.000.000,00 Kč bez DPH každá.
Účastník předloží na výzvu Zadavatele seznam realizovaných stavebních prací splňujících výše uvedené
požadavky Zadavatele. Přílohou tohoto seznamu bude rovněž osvědčení objednatelů o řádném provedení
těchto stavebních prací. Osvědčení musí obsahovat informaci o ceně (investičních nákladech stavby), době
a místu provádění stavebních prací, údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a
dále kontaktní osobu, u které lze uváděné skutečnosti ověřit.
b)

Realizační tým - ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
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Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona splní Účastník, který
pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje realizačním týmem tvořeným nejméně 3 techniky
(vedoucími zaměstnanci Dodavatele či osobami v obdobném postavení, resp. osobami odpovědnými za
realizaci příslušných stavebních prací), kteří splňují následující požadavky Zadavatele:
člen č. 1 – stavbyvedoucí
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném
programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor dopravní stavby,
b) minimálně 5 let praxe v oboru,
c) minimálně 3 let v pozici stavbyvedoucího dopravních staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo
zprovozněné mostní stavby ve finančním objemu minimálně 20.000.000,- Kč bez DPH,
d) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,
e) osvědčení o autorizaci mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné
zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v
souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.
člen č. 2 – zástupce stavbyvedoucího
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném
programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor dopravní stavby,
b) minimálně 3 roky praxe v oboru,
c) minimálně 3 roky v pozici zástupce stavbyvedoucího dopravních staveb, z toho minimálně jedné
dokončené nebo zprovozněné mostní stavby ve finančním objemu minimálně 10.000.000,- Kč bez DPH,
d) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,
e) osvědčení o autorizaci mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné
zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v
souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace jsou zadavatelem požadovány v následujícím rozsahu.
- seznam členů realizačního týmu/techniků splňujících shora uvedené požadavky Zadavatele. Přílohou
tohoto seznamu bude:
- životopis každého z techniků/člena realizačního týmu (obsahující alespoň následující údaje: jméno
a příjmení člena týmu, podrobný popis funkce člena týmu na plnění veřejné zakázky, informace
o nejvyšším dosaženém vzdělání a délce odborné praxe, vztah člena realizačního týmu k Dodavateli údaj o zaměstnavateli, popř. IČO člena týmu, čestné prohlášení o odborné zkušenosti s přehledem
profesní praxe nebo odborné kvalifikace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky – s uvedením
kontaktní osoby, u které lze tyto informace ověřit, další údaje prokazující splnění shora uvedených
požadavků Zadavatele);
- doklad o vzdělání člena realizačního týmu;
- doklad o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů,
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Shora uvedené doklady musí být zpracovány/předloženy v takovém rozsahu, aby z nich bez jakýchkoliv
pochybností vyplývalo splnění veškerých požadavků stanovených Zadavatelem pro jednotlivé členy
realizačního týmu.
ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE, SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
8.5. Prokázání kvalifikace v nabídce Účastníků
Podle ustanovení § 53 odst. 4 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení platí, že doklady o kvalifikaci
předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího
řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Bude-li Účastník v předložené nabídce na plnění veřejné zakázky prokazovat splnění všech požadavků
zadavatele na kvalifikaci prostřednictvím čestného prohlášení, musí být z obsahu tohoto čestného
prohlášení zřejmé, že Účastník splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci stanovené Zadavatelem, a to
v rozsahu Zadavatelem požadovaném. Účastníci mohou použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu
č. 5 této ZD.
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona bude účastník zadávacího řízení, který
předloží čestné prohlášení o splnění kvalifikace, které neodpovídá skutečnosti (tj. bude se jednat
o nepravdivé čestné prohlášení), vyloučen.
V případě, že Účastník bude prokazovat splnění kvalifikace za použití poskytnutého vzoru, doplní do tohoto
prohlášení všechny zeleně vyznačené údaje. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem Účastníka či jej zastupovat (v případě zastoupení na základě plné moci musí být součástí
nabídky příslušná plná moc).
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady, čestné prohlášení
nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky, kterým Účastník prokazuje splnění kvalifikace,
předkládá v nabídce, jako její součást.
8.6. Předložení dokladů o splnění kvalifikace vybraným Dodavatelem
Před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm.
a) zákona odešle vybranému Dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho
kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
Zadavatel bude vyžadovat předání originálů nebo ověřených kopií dokladů za účelem uchování
dokumentace o zadávacím řízení dle § 216 zákona.
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí v souladu s ustanovením § 53
odst. 4 zákona prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky. V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona mohou skutečnosti rozhodné pro
posouzení splnění podmínek účasti nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá vybraný Dodavatel v českém nebo slovenském jazyce,
případně spolu s překladem do českého jazyka (překlad není třeba pro doklady o vzdělání v latinském
jazyce).
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8.7. Prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
V souladu s § 83 odst. 1 zákona může Účastník prokázat určitou část profesní způsobilosti, ekonomické či
technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob (to neplatí v případě části profesní způsobilosti dle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence).

Účastník je v takovém případě povinen Zadavateli předložit
-

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona (výpis
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) jinou osobou,

-

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

-

doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona jinou osobou a

-

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Účastníkem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Účastníka; takto
poskytnutá plnění, věci či práva musí být identifikována zcela konkrétně, určitě a srozumitelně a
vždy v souladu se smyslem příslušných kvalifikačních požadavků. 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 Účastníkem. Prokazuje-li však Účastník prostřednictvím
jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 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, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Doklady o kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím Účastník prokazuje splnění části kvalifikace,
lze nahradit čestným prohlášením. Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.
8.8. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Ostatní kritéria kvalifikace splňují dodavatelé
společně (resp. vždy alespoň jeden z nich) v celém rozsahu požadovaném zadavatelem.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
8.9. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, resp. certifikátem vydaným
v rámci systému certifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání Účastníka do seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného Ministerstvem
pro místní rozvoj podle § 226 až § 232 zákona) nahrazuje v souladu s § 228 zákona doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje v příslušném
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.
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Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze podle § 234
zákona prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že Účastník je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném
na tomto certifikátu.

8.9. Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se podle § 81 zákona doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Účastník v původním jazyce s připojením jejich
překladu do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu.
9.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí být zpracována v české měně (Kč), přičemž bude stanovena na základě ocenění
soupisu prací, jehož součástí je souhrnný list stavby, které jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou
Účastníkům Zadavatelem poskytovány jako příloha č. 2 ZD.
Součtem dílčích cen všech položek soupisu prací (bez DPH) se určí celková nabídková cena bez DPH, jež
bude předmětem hodnocení. Ceny jednotlivých položek musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny
záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky ve stanoveném termínu a
kvalitě, není-li v této ZD nebo v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky výslovně stanoveno
jinak. Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude hrazena ve výši a způsobem stanoveným
v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nabídková cena musí zahrnovat všechny položky soupisu prací
v požadované kvantitě. Při zpracování nabídkové ceny tak nelze vycházet z předpokladů, že Zadavatel bude
poptávat některou z položek v nižším rozsahu a cenu položky z tohoto důvodu podcenit; položky musí být
oceněny reálnými cenami, které musí být Účastník schopen v případě potřeby zdůvodnit.
Účastník ocení jednotlivé položky soupisu prací a souhrnného listu stavby, a to bez úprav a změn textů
či řazení položek. Jakékoliv případné připomínky k soupisu prací či souhrnnému listu jsou Účastníci
oprávněni uplatnit výhradně formou písemné žádosti o vysvětlení ZD. Jakékoliv zásahy Účastníka do
soupisu prací a souhrnného listu stavby jsou bez předchozího souhlasu Zadavatele (provedeného formou
poskytnutého vysvětlení ZD) nepřípustné a budou důvodem pro vyloučení Účastníka ze zadávacího řízení.
Účastníkem oceněný soupis prací a souhrnný list stavby bude předložen v tištěné i v elektronické podobě
(na CD, které bude označeno min. názvem Účastníka a názvem veřejné zakázky). V obou verzích musí být
soupis prací a souhrnný list stavby shodný – v případě rozporu má přednost tištěné znění, které bude
Účastníkem podepsáno.
Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude Účastníky stanovena na základě vyplněného
soupisu prací a souhrnného listu stavby. Účastník je povinen vyplnit/ocenit všechny položky soupisu
prací a souhrnného listu stavby (rozpouštění ceny některé položky v jiných položkách zadavatel
nepřipouští).
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Nabídková cena bude uvedena v následující struktuře:
 Nabídková cena bez DPH
 DPH ve výši 21 % v Kč
 DPH ve výši 15 % v Kč
 Nabídková cena včetně DPH
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 113 zákona bude nabídková cena Účastníků
posuzována z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny i ve vztahu k jednotlivým položkám soupisu prací a
souhrnného listu stavby. Bude-li shledáno, že nabídková cena Účastníka vykazuje znaky mimořádně nízké
nabídkové ceny, bude takový Účastník vyzván k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně
nízké nabídkové ceny. Pokud z tohoto písemného objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplynou
skutečnosti uvedené v ustanovení § 113 odst. 6 zákona, Zadavatel Účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.
Zadavatel v souladu s § 113 odst. 2 zákona stanoví, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude
považovat cenu, která bude o více než 20 % nižší než aritmetický průměr nabídkových cen obsažených ve
všech nabídkách podaných v předmětném zadávacím řízení bez započtení nejnižší nabídkové ceny a
nejvyšší nabídkové ceny v daném zadávacím řízení.
Pravidla pro překročení nabídkové ceny jsou stanovena v obchodních podmínkách, které tvoří součást
závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.
10.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická
výhodnost nabídek, která bude v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny (celkové ceny za splnění předmětu veřejné zakázky dle soupisu prací). Předmětem
hodnocení bude nabídková cena bez DPH.
Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové
ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
11.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky jsou
součástí závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho příloh, který tvoří přílohu č. 4 této ZD.
12.

NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této
ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka. V případě, že bude návrh smlouvy podepisován na
základě zmocnění, bude k návrhu smlouvy přiložena příslušná plná moc.
Podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky Účastník prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje obchodní
a platební podmínky stanovené Zadavatelem, a to ve znění všech jejich případných úprav a doplnění,
provedených formou poskytnutých vysvětlení ZD.
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Zadavatelem předepsaný vzor smlouvy obsažený v příloze č. 4 ZD je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí
Účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou
pro tento účel označeny (místa zvýrazněná modrou barvou). V případě, že Účastník vypracuje návrh
smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

K návrhu smlouvy předkládanému v nabídce Účastník připojí:
- oceněný soupis prací a souhrnný list stavby (zpracovaný v souladu s čl. 9 ZD);
- Ceník nepotřebných zásob (součást návrhu smlouvy);
- Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části (součást
návrhu smlouvy);
- Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
(příloha ZD);
- časový plán výstavby - časový harmonogram (zpracovaný v souladu s čl. 3 této ZD podepsaný
osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat);
- vyplněnou a podepsanou osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat přílohu týkající
se poddodavatelů (Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění, včetně údaje o podílu
poddodavatele na plnění veřejné zakázky, vyjádřeném procentuálně či v CZK – viz ustanovení § 105
odst. 1 písm. b) zákona) a
- Podpisový rámec realizační dokumentace stavby.
Návrh smlouvy včetně shora uvedených dokumentů Účastník v nabídce předloží jak v tištěné podobě,
tak v elektronické podobě (na CD, které bude označeno min. názvem Účastníka a názvem veřejné zakázky).
V případě rozporu mezi tištěnou a elektronickou verzí dokumentů má přednost listinné znění podepsané
Účastníkem.
Údaje doplněné Účastníkem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu
s nabídkou Účastníka.
Další podmínky pro uzavření smlouvy
Vybraný Dodavatel bude povinen Zadavateli písemně oznámit, zda spadá pod definici malého a středního
podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES1, a to pro účely vyplnění formuláře „Oznámení o
výsledku zadávacího řízení“ uveřejňovaného ve Věstníku veřejných zakázek.
Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 Zákona požaduje, aby Dodavatel (případně společně Dodavatelé, kteří
podali nabídku dle § 103 odst. 1, písm. f Zákona) realizoval následující části veřejné zakázky vlastními
kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit
v rámci předložení nabídky, zejména v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů a v Seznamu
poddodavatelů a popisu jejich plnění:

1

Dle definice uvedené v tomto doporučení Komise (viz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3An26026) je:
mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti)
do 2 milionů EUR,
- malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,
- střední podnik: méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR.
-
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- nosná mostní konstrukce
13.

ČLENĚNÍ NABÍDKY

Nabídka Účastníka bude zpracována v následujícím členění:
1. Krycí list nabídky (Účastníci mohou použít vzor, který tvoří přílohu č. 3 ZD)
2. Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým
budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
3. Smlouva o společnosti či jiný doklad osvědčující, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona (je-li relevantní, tj. předkládá-li nabídku sdružení
Účastníků)
4. Doklady prokazující splnění kvalifikace (event. čestné prohlášení nebo jednotné evropské osvědčení
pro veřejné zakázky), včetně dokladů vztahujících se k poddodavatelům

5.

6.
7.
14.

Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech níže uvedených požadovaných příloh:
a) Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
b) Ceník nepotřebných zásob
c) Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
d) Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných
zakázek (včetně příloh)
e) Časový plán výstavby – časový harmonogram
f) Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
g) Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
CD s elektronickou verzí nabídky, ve strojově čitelném formátu (doc., docx., rtf, odt, txt. xls.)
Přílohy, resp. další dokumenty dle uvážení Účastníka (nepovinné)
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

MÍSTO

:

:

15.5.2018, do 09:00 hodin
Dodavatel je povinen doručit nabídku v listinné podobě na
podatelnu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov. Nabídka musí být podána nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Sabina Kolocová,
tel. 773 785 922, e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz.
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15.

ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

:

15.5.2018, do 09:00 hodin (otevírání obálek bude zahájeno
neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek)

:

Účastníci, kteří mají zájem být přítomni otevírání obálek, se
shromáždí před podatelnou Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě osob účastnících se ze strany Zadavatele, maximálně 1
zástupce každého Účastníka, který podal nabídku na plnění této veřejné zakázky, který se prokáže,
v případě statutárního zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné osoby plnou mocí
vystavenou statutárním orgánem Účastníka a některým z dokladů prokazujícího jeho totožnost. Osoba
zastupující Účastníka svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek.
U zahraničního Účastníka je dále možná přítomnost jednoho tlumočníka.

16.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Lhůta, po kterou Účastníci nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 180 dnů od skončení lhůty pro podání
nabídek.

17.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Výše požadované jistoty
Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby Účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z
účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 400.000,00 Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých).
Forma poskytnutí jistoty
Jistota bude poskytnuta formou


neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu § 2029 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku), nebo



formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo



formou pojištění záruky dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je výpis z účtu
Účastníka u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že Účastník převedl částku ve výši odpovídající
požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve
výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet
zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele č. 7730161/0100, vedený u Komerční banky.
Variabilním symbolem platby je 5692017
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě
pro podání nabídek.
Nakládání s peněžní jistotou, její uvolnění, příp. prodloužení a propadnutí upravuje § 41 zákona.

18.

DALŠÍ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předána v jednom vyhotovení v uzavřené obálce označené názvem zakázky a heslem
„NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“. Na obálce budou též uvedeny identifikační údaje Účastníka.
Nabídka bude zpracována písemně, přičemž bude předložena v listinné podobě. Součástí nabídky bude
elektronická verze nabídky ve strojově čitelném formátu (doc., docx., rtf, odt, txt. xls.).
Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků
Zadavatele uvedených v této ZD a jejích přílohách. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, to neplatí
pro doklady vyhotovené ve slovenském jazyce nebo vysokoškolské diplomy v latinském jazyce.
Nabídka musí být datována. Nabídka, resp. její titulní list, návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jakož
i další Účastníkem vyhotovené dokumenty předkládané v nabídce, musí být podepsány (příp. orazítkovány
pokud Účastník používá razítko) Účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat za Účastníka v souladu
se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou
k takovému úkonu na základě plné moci, v takovém případě doloží Účastník plnou moc v nabídce.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje všechny listy
nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Účastník je povinen
nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného
bezpečnostního prvku (Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešití provázkem
s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu Účastníka a jeho razítkem). Pokud
nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní
nabídkou Účastníka.
19.




DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o
vyloučení Účastníka a oznámení o výběru dodavatele na svém profilu Zadavatele na adrese:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html. Tato oznámení se v takovém případě
považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
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Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně změnit nebo doplnit
zadávací podmínky.
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena
s vybraným Dodavatelem, a to za těchto podmínek:
a) Zadavatel jednoznačně vymezil podmínky pro tuto změnu a její obsah:
vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou
uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo
upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto
vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu
výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii)
oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení
položky či její podstatné části.
a
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Množství služeb v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle
zákona.
Na provedenou změnu nebude uzavírán dodatek ke smlouvě, vyhrazená změna se zaeviduje
v evidenčním listu změny.








Podáním nabídky Účastník potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v ZD
a jejích přílohách, včetně všech vysvětlení poskytnutých Zadavatelem v průběhu lhůty pro podání
nabídek. Účastník podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby Zadavatel uveřejnil na svém profilu
Zadavatele doklady a informace, k jejichž uveřejnění je Zadavatel ze zákona povinen.
Pokud Účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Účastníky, nebo je
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
Zadavatel všechny nabídky podané takovým Účastníkem vyřadí.
Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v ustanovení § 127 zákona.
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení
VZ na svém profilu Zadavatele na adrese: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html.
Tato oznámení se v takovém případě považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu
Zadavatele.
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Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace
a skutečnosti deklarované Účastníkem v jeho nabídce.
Účastníci nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.
Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí zákonem.

Bc.
Zdeněk
Dvořák

Digitálně podepsal
Bc. Zdeněk Dvořák
Datum: 2018.04.24
08:09:48 +02'00'

.....................................................................................
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
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