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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“.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1.

2.

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

:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Profil zadavatele

:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
CPV kódy:
45221100-3
45221111-3
45221119-9
45233142-6
71250000-5
71322000-1

Stavební úpravy mostů
Výstavba silničních mostů
Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
Práce na opravě silnic
Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona
činí 83.282.053,05 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 „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001, II. etapa“ (dále též jen
„stavba“ nebo „dílo“).
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Jedná se o výstavbu již zdemolovaného mostního objektu ev. č. 244-001. Území stavby se nachází severně od
Prahy v obci Měšice a patří do jejího spádového území. Řešený úsek je součástí silnice II/244, která je v obci
Měšice páteřní silnicí směr východ-západ a tvoří spojnici mezi silnicemi I/16 a I/9. Řešený úsek v celé jeho
délce prochází zastavěným územím. Rozsah stavby je dán rekonstrukci mostu ev. č. 244-001 a části silnice
II/244. Úprava stávající silnice II/244 v sobě zahrnuje také úpravu dvou stávajících křižovatek. Křižovatka sil.
II/244 s ul. Průmyslová a sil. II/244 s ul. Nádražní. Rekonstrukce silnice II/244 v řešeném úseku začíná na
hranici katastrů obcí Měšice a Líbeznice a končí přibližně 100 m za křižovatkou s ul. Nádražní. Celková délka
rekonstrukce silnice včetně mostu je 472,542 m.
Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v
dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této
ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy
na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky
a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.
Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované
stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů
veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a
předpisy platnými v České republice.
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
 zajištění geometrických plánů
 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.
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 dokončení jednotlivých stavebních objektů v rozlišení týdnů od předání staveniště
Zhotoviteli.
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4.

DOBA PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla

Předpokládaný termín zahájení
: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 04/2020

Termín ukončení realizace
Termín vyklizení staveniště
5.

Ukončení realizace
: do 13 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
: do 10 dnů od ukončení realizace díla

MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění veřejné zakázky je most ev. č. 244-001.
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

DOKUMENTACE

A

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ

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 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek (tj. v souladu s § 98 odst. 3 ve spojení s § 98 odst. 1 zákona). Žádost o vysvětlení ZD doručí
Dodavatel prostřednictvím profilu zadavatele.
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.
8.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE
Účastník je povinen v souladu s ustanovením § 73 zákona prokázat splnění požadované kvalifikace.
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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– viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

-

písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

-

písemné čestné prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění – 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:



provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výkon zeměměřičských činností

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:
 mosty a inženýrské konstrukce
 dopravní stavby
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 výkon zeměměřičských činností
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

Netýká se
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
1. jednu významnou zakázku odpovídající předmětu veřejné zakázky, tj. zkušenosti s realizací
stavby, kde hlavní částí stavby je výstavba nového mostního objektu překračujícího železniční trať
a místní komunikaci, o délce nosné konstrukce minimálně 35 metrů v intravilánu obce s
investičními náklady minimálně 40.000.000,00 Kč bez DPH
2. jednu významnou zakázku odpovídající předmětu veřejné zakázky tj. zkušenosti s realizací
stavby, kde hlavní částí stavby je výstavba nového, nebo rekonstrukce mostního objektu
překračujícího železniční trať a místní komunikaci, zahrnující překládku inženýrských sítí o délce
nosné konstrukce minimálně 35 metrů v intravilánu obce s investičními náklady minimálně
40.000.000,00 Kč bez DPH
3. jednu významnou zakázku spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb,
rekonstrukcí nebo oprav silnic, zahrnujících pokládku asfaltových hutněných vrstev finišerem a
vibračním silničním válcem, s investičními náklady minimálně 6.000.000 Kč bez DPH
Účastník předloží 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
Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) 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
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a) minimálně 5 let praxe v oboru,
b) minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího mostních a inženýrských konstrukcí, z toho minimálně jedné
dokončené nebo zprovozněné mostní stavby ve finančním objemu minimálně 40.000.000,- Kč bez DPH a
pozemní komunikace ve finančním objemu 6.000.000,- Kč bez DPH,
c) 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) minimálně 3 roky praxe v oboru,
b) minimálně 3 roky v pozici zástupce stavbyvedoucího dopravních staveb, z toho minimálně jedné dokončené
nebo zprovozněné dopravní stavby nebo mostní stavby ve finančním objemu minimálně 25.000.000,- Kč
bez DPH,
c) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,
d) osvědčení o autorizaci dopravní stavby 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. 3 - hlavní geodet
a) minimálně 5 let praxe v oboru,
b) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,
c) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c)
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, v platném znění, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi
opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností ve shora uvedeném rozsahu.
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, popř. další/jiná zadavatelem požadovaná osvědčení a oprávnění (např. úřední oprávnění apod.);
bude upraveno, resp. doplněno s ohledem na shora stanovené požadavky zadavatele
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.
Zadavatel doporučuje, aby účastník použil příslušné formuláře dle Přílohy č. 5 ZD, tzn. formuláře č. 1 - 4.
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ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE, SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
8.5. Prokázání kvalifikace v nabídce Účastníků

V souladu s §45 zákona Zadavatel požaduje k prokázání kvalifikace předložení dokladů v prosté
kopii.
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.
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona může být účastník zadávacího řízení, který
předloží doklady o splnění kvalifikace, které neodpovídají skutečnosti, vyloučen.
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zákona nepřipouští nahrazení předložení dokladů čestným
prohlášením. Dodavatel však může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky.
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady nebo jednotné
evropské osvědčení pro veřejné zakázky, kterým Účastník prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce,
jako její součást.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá Účastník v českém nebo slovenském jazyce, případně spolu
s překladem do českého jazyka (překlad není třeba pro doklady o vzdělání v latinském jazyce).
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.
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), c) nebo d) zákona vztahující
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se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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 v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona 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.
Zadavatel doporučuje, aby účastník použil příslušné formuláře dle Přílohy č. 5 ZD, tzn. formulář č. 5 a 7.
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.
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.
8.10. Prokazování zahraniční kvalifikace
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 získané v zahraničí předkládá 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) včetně SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu
SŽDC, SO 402 Přeložka zabezpečovacího kabelu SŽDC, SO 431 Přeložka VO a SO 461 Přeložka vedení
CETIN se určí celková nabídková cena bez DPH, jež bude předmětem hodnocení. Ceny jednotlivých položek
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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 návrhu smlouvy
na plnění veřejné zakázky výslovně stanoveno jinak. Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude
hrazena ve výši a způsobem stanoveným v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nabídková cena musí zahrnovat všechny položky soupisu prací. 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.
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).
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 návrhu 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.
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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.
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 s textem „[BUDE DOPLNĚNO]“). 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 Sb., 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);
- Vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat formulář uvedený
v Příloze č. 5 ZD, 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 na plnění veřejné zakázky, včetně všech shora uvedených příloh předloží Účastník, jak
v elektronické podobě (např. sken s vlastnoručním podpisem nebo formát pdf. s el. podpisem), tak v
editovatelné elektronické podobě (doc., docx., rtf, odt, txt. xls.).
Údaje doplněné Účastníkem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu
s nabídkou Účastníka.

Za účelem uzavření smlouvy vybraný dodavatel předloží jedno vyhotovení smlouvy (včetně všech
příloh), které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele elektronickým podpisem, a
to prostřednictvím E-ZAKu.Po přezkoumání a zjištění, že předložené dokumenty výše uvedených
dokladů jsou kompletní a v souladu s nabídkou vybraného dodavatele, připojí zadavatel na zaslané
vyhotovení smlouvy svůj podpis a tato bude zaslána dodavateli prostřednictvím E-ZAKu.
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Další podmínky pro uzavření smlouvy
V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona Zadavatel požaduje od vybraného Dodavatele, aby Dodavatel
(případně společní Dodavatelé, kteří podali nabídku dle 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:

-

Železobetonová nosná konstrukce a spodní stavba

12.1 Předložení strojního vybavení
Vybraný Dodavatel je povinen prokázat dispozici tímto strojním vybavením:
- 1 x finisher s minimálním výkonem 120 t/hod.;
- 2 x vibrační silniční válec nad 3,5t;
12.2 Zavedení systému managementu
Dodavatel doloží certifikáty prokazujících zavedení systému managementu v následujících oblastech:
(i) managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
(ii) enviromentálního managementu
(iii) managementu kvality.
Zavedení systému manegementu v těchto oblastech Účastník prokáže předložením těchto certifikátů
QMS: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN OHSAS 18001, pro práce, které jsou
předmětem této veřejné zakázky nebo certifikát rovnocenný tomuto certifikátu vydaný v členském
státě Evropské unie, či jiný doklad o zavedení rovnocenných opatření pro práce, které jsou předmětem
této veřejné zakázky.
Předložení dokladů dle čl. 12.1. – 12.2 ZD je podmínkou pro uzavření smlouvy dle § 104 odst. 1 písm. a)
a je považováno za poskytnutí řádné součinnosti vybraného Uchazeče k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 124 odst. 1 Zákona.

13.

ČLENĚNÍ NABÍDKY

Nabídka Účastníka bude zpracována v následujícím členění:
1. Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým
budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
2. 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)
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace (event. čestné prohlášení nebo jednotné evropské osvědčení pro
veřejné zakázky), včetně dokladů vztahujících se k poddodavatelům
4. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech níže uvedených požadovaných příloh:
a) Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
b) Ceník nepotřebných zásob
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5.
14.

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
Přílohy, resp. další dokumenty dle uvážení Účastníka (nepovinné)
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
LHŮTA

PRO

PODÁNÍ

NABÍDEK

MÍSTO

:

:

17.3.2020 do 10:00 hodin
Nabídka se podává výhradně v písemné formě v elektronické podobě,
a to prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.krstredocesky.cz/profile_display_46.html. 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
e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz.
15.

ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Vzhledem k tomu, že je přípustné pouze podání nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné
otevírání nabídek.

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 1.600.000,00 Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun
českých).
Forma poskytnutí jistoty
Jistota bude poskytnuta jednou z následujících forem:


bankovní záruka ve prospěch zadavatele
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Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál záruční listiny v elektronické
podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů), který účastník vloží do
nabídky.


složení peněžní částky na účet zadavatele

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
1092020. Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve
lhůtě pro podání nabídek.


pojištění záruky dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou pojištění záruky je originál záruční pojistky v elektronické
podobě (originální soubor poskytnutý pojistitelem včetně elektronických podpisů), který účastník vloží do
nabídky.
Nakládání s peněžní jistotou, její uvolnění, příp. prodloužení a propadnutí upravuje § 41 zákona.
Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být kratší, než je zadávací lhůta
uvedená v bodu 16. této zadávací dokumentace.

18.

DALŠÍ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
Středočeský kraj (dále jen „E-ZAK“) dostupného na internetové adrese https://zakazky.krstredocesky.cz/profile_display_46.html, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (viz odkaz
„Nápověda“) a kontakty na uživatelskou podporu.
Nabídka účastníka zadávacího řízení podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3
vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška“).
Zadavatel Účastníkům zadávacího řízení neposkytuje certifikát veřejného klíče za účelem šifrování obsahu
nabídky, jak vyžaduje § 5 odst. 5 vyhlášky, neboť nabídka je při podání šifrována elektronickým nástrojem
automaticky.
Dodavatel může do nabídky k zakázce přiřadit neomezený počet souborů. Každý soubor může mít maximální
velikost až 50 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů. Blíže
viz EZAK Středočeský kraj,
Níže zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:
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a)

b)
c)

Účastník musí pro podání nabídky disponovat běžným internetovým prohlížečem (např. Mozilla
Firefox, Chrome, MS Edge, MS Internet Explorer), nejlépe novější verzí. Prohlížeč Chrome, Mozilla
Firefox a Edge již nepodporují Java applety. V systému E-ZAK je pro podpis přes JAVU (pro
podepisování z uložiště certifikátů nebo pomocí čipových karet) k dispozici spuštění JAVA aplikace,
za jejíž pomocí se aktivuje Java komponenta Signer. Více v kapitole Elektronický podpis. Pro
funkcionalitu aplikace je nezbytnou podmínkou používat prohlížeč s podporou JavaScriptu, aby byl
JavaScript povolen a bylo povoleno také ukládání souborů Cookies.
Účastník musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html. Pokud má uživatel již k dispozici el.
kvalifikovaný certifikát, pak samotná registrace zabere několik minut.
Pakliže je v této ZD uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném
nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či skenem, musejí být jednotlivé
dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat Účastníka
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.

Zadavatel v nabídce nepožaduje el. podpis. Smlouvu na plnění veřejné zakázky, včetně všech příloh předloží
Účastník, jak v elektronické podobě (např. sken s vlastnoručním podpisem nebo formát pdf. s el. podpisem),
tak v editovatelné elektronické podobě (doc., docx., rtf, odt, txt. xls.).
Zadavatel upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Účastníka. Zadavatel
doporučuje Účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k síti Internetu při podávání nabídky tak,
aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do
elektronického nástroje E-ZAK po nahrání veškerých příloh).
Nabídky, které nebyly podány způsobem stanoveným v této ZD, se nepovažují ve smyslu § 28 odst. 2 zákona
za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (tj. takové nabídky nebudou ze strany zadavatele
posuzovány, ani hodnoceny).
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. 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. 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 nepřipouští žádné varianty nabídek.
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.
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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 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.

Mgr.
Zdeněk
Dvořák,
MPA

Digitálně podepsal
Mgr. Zdeněk
Dvořák, MPA
Datum: 2020.02.14
07:43:22 +01'00'

.....................................................................................
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje
příspěvková organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
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