V Říčanech dne 27.4.2020
Č.j.: 958/20/KSUS/R/KOL
Reg.č. vz-229/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
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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 „Poskytovatel“. Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyhlašující tuto veřejnou zakázku, je označována jako
„Zadavatel“ nebo „Objednatel“.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Sídlo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

IČO

00066001

DIČ

CZ00066001

Zastoupený

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Profil zadavatele

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

Název Zadavatele

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby.
CPV kódy:
32000000-3 - Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
64200000-8 - Telekomunikační služby
64212000-5 - Mobilní telefonní služby
72400000-4 - Internetové služby
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, je stanovená Zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl.
zákona následovně – 4.856.702,80 Kč bez DPH.
Výše uvedená předpokládaná hodnota slouží pouze jako předpoklad. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky nepředstavuje závazek zadavatele k odebrání konkrétního rozsahu plnění.
Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo čerpat plnění častěji, resp. ve větším rozsahu, než je uvedeno ve
smlouvě na plnění veřejné zakázky nebo naopak nevyčerpat předpokládaný rozsah plnění, a to v závislosti
na aktuálních potřebách zadavatele.
Dodavatelé musí stanovit svoji nabídkovou cenu tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena.
Překročení této ceny (vyšší nabídková cena) bude považováno za nesplnění závazných podmínek zadavatele.
Dodavatel, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než tato maximální cena připuštěná
zadavatelem, bude vyloučen ze zadávacího řízení. V případě, že tuto maximální cenu připuštěnou
zadavatelem překročí všichni dodavatelé ucházející se o plnění této veřejné zakázky, bude zadávání této
veřejné zakázky zrušeno
Předmět a účel veřejné zakázky:
P Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení služeb „Poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (volání, internet, data)“ (dále též jen „služba“).
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Podrobná specifikace předmětu služeb a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v
závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 této ZD a soupisu prací s výkazem
výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD. Služby budou provedeny v souladu s požadavky a podmínkami
stanovenými v těchto dokumentech.
Zhotovitel odpovídá za to, že služby budou provedeny 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.
3. DOBA PLNĚNÍ
Termín plnění je od 1.8.2020 do 31.7.2022
4. MÍSTO PLNĚNÍ
Středočeský kraj – střediska Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(uvedeno ve Specifikaci služeb – Příloha č. 1).
5. 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.
6. DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
V souladu s § 53 odst. 1 zákona jsou kompletní zadávací podmínky, tedy tato 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 zákona, potažmo § 54 odst. 5 zákona nejpozději
3 pracovní dny před uplynutím 4 denní 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).
Zadavatel doporučuje, aby žádost o vysvětlení ZD doručil Dodavatel prostřednictvím profilu zadavatele/
elektronického nástroje.
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.
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7. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Účastník je ve smyslu ustanovení § 73 zákona povinen prokázat splnění požadované kvalifikace. Kvalifikaci
splní Účastník, který prokáže:
 základní způsobilost dle § 74 zákona; a
 profesní způsobilost dle § 77 zákona; a
 ekonomickou kvalifikaci dle § 78 zákona; a
 technickou kvalifikaci dle § 79 zákona,
a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených v této ZD a zákoně.
7.1.

Základní kvalifikace podle § 74 zákona

Zadavatel požaduje, aby Účastník splňoval základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona.
Základní způsobilost prokáže Účastník v rozsahu a způsobem stanoveným v ustanovení § 75 zákona, tedy
předložením:
1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona; a
2. potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ke spotřební dani ve
vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona; a
3. písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona; a
4. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm.
d) zákona; a
5. výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
Pro případ, že je Účastníkem zadávacího řízení právnická osoba, musí podmínku dle ustanovení § 74 odst. 1
písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu Účastníka právnická osoba, musí podmínku dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu ve statutárním orgánu Účastníka. Pro případ, že se zadávacího řízení účastní pobočka
závodu české právnické osoby, musí podmínku dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat vedle
výše uvedených osob (viz. § 74 odst. 2 zákona) též vedoucí pobočky závodu. Pro případ, že se zadávacího
řízení účastní pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle ustanovení § 74 odst. 1 písm.
a) zákona, splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastník musí předložit doklad uvedený
shora pod prvním bodem, tj. výpis z evidence Rejstříku trestů, za každou ze shora uvedených osob.
Splnění podmínek základní způsobilosti definované ustanovením § 74 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona musí
být Účastníkem prokázáno jak ve vztahu k území České republiky, tak ve vztahu k zemi jeho sídla.
7.2.

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,
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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,
c) doklad o odborné způsobilosti – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to osvědčení Českého
telekomunikačního úřadu dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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.
7.3.

Ekonomická kvalifikace dle ustanovení § 78 zákona

Zadavatel nepožaduje splnění ekonomické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 78 zákona.
7.4.

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 významných služeb - ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona splní Účastník,
který v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně 3 významné zakázky
spočívající v provedení významných služeb obdobného předmětu jako je předmětná veřejná zakázka ve
finančním rozsahu minimálně 2 000 000,- Kč bez DPH každá.
Účastník v nabídce předloží seznam významných služeb (zadavatel doporučuje, aby tak Účastník učinil
v podobě čestného prohlášení), ve kterém strukturovaně (např. v podobě tabulky uvede následující údaje
vztahující se ke každé významné službě:






identifikace objednatele významné služby; a
specifikace poskytované služby; a
doba poskytnutí služby včetně údaje o tom, zda bylo toto poskytování služby již dokončeno; a
cena poskytnutých služeb; a
kontaktní osoba, u které je možné uvedené údaje ověřit, její funkce, e-mail a telefonní číslo.

Seznam významných služeb musí být Účastníkem zpracován v takových podrobnostech, aby z něj bylo bez
jakýchkoli pochybností zřejmé splnění všech požadavků zadavatele.
Přílohou tohoto seznamu bude rovněž osvědčení objednatelů o poskytnutí těchto služeb. Osvědčení musí
obsahovat informaci o ceně (hodnotě poskytnuté služby), předmětu/rozsahu poskytnutého plnění, době
a místu poskytování služeb a dále kontaktní osobu, u které lze uváděné skutečnosti ověřit. Služba nebude
Zadavatelem akceptována a nebude k ní při posuzování kvalifikace přihlíženo, ukážou-li se uváděné údaje,
byť i jen zčásti, jako nepravdivé.
Je-li osvědčení objednatele o poskytnutí uvedené služby vydáno pro sdružení či seskupení dodavatelů, kteří
plnili zakázku společně, a Účastník byl členem tohoto sdružení či seskupení, Zadavatel je oprávněn u
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Účastníka nebo u kontaktní osoby objednatele ověřit, že ta část, kterou Účastník v rámci sdružení či seskupení
Účastník plnil, splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň požadovaných poskytovaných služeb.
Obdobně toto platí i pro případ poddodavatelského plnění.
Pokud Účastníci plnili významné služby, jimiž prokazují tuto část technické kvalifikace, v jiné nežli české měně,
uvedou ve své nabídce v seznamu významných služeb finanční objem významné služby dle požadavku
Zadavatele bez DPH v měně, v níž byla významná služba realizována. Zadavatel v rámci posouzení splnění
podmínek účasti sám provede přepočet a to dle kurzu vyhlášeného ČNB k poslednímu dni měsíce, který
Účastník uvede v seznamu významných služeb jako dobu ukončení realizace významné služby, např. v případě
ukončení významné služby v červnu 2016, provede Zadavatel přepočet k datu 30. 6. 2016.
7.5.

Způsob prokazování kvalifikace, společná ustanovení ke kvalifikaci

7.5.1. Formální náležitosti dokladů prokazujících splnění kvalifikace
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 ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Splnění požadované kvalifikace je podmínkou účasti v zadávacím řízení. Za podmínek stanovených
v ustanovení § 46 odst. 2 zákona mohou skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník povinen postupovat podle ustanovení § 88
zákona.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona předkládá účastník doklady v českém nebo slovenském jazyce,
případně v jiném jazyce spolu s překladem do českého jazyka. Doklady o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu.
Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle
oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni kalendářního měsíce, který předchází
měsíci, v němž byla podána nabídka.
Pokud by kterýkoliv doklad předkládaný Účastníkem v rámci zadávacího řízení obsahoval citlivé či osobní
údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES, ze dne 27.
dubna 2016 (tzv. GDPR) a/nebo ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a příslušné
zpracování citlivých či osobních údajů by nebylo možno podřadit pod žádný z důvodů stanovených v článku
6 GDPR, je Účastník povinen zajistit a doložit Zadavateli souhlas příslušných subjektů údajů (fyzických osob)
se zpracováním citlivých či osobních údajů v rámci tohoto zadávacího řízení.
7.5.2. Prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
V souladu s § 83 odst. 1 zákona může Účastník prokázat určitou část profesní způsobilosti, ekonomické či
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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. b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný
závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude poskytovat služby, 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.
7.5.3. 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.
7.5.4. 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.
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7.5.5. 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. Pokud zákon nebo
Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Účastník předložit
obdobný doklad podle právního řádu země, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s
překladem do českého jazyka.
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.
Výpis z evidence Rejstříku trestů v České republice vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky
zahraničních Dodavatelů v České republice vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky
zahraničních Dodavatelů v České republice na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
8.1.

Nabídková cena

Za účelem stanovení nabídkové ceny jsou Účastníci povinni řádně uvést celkovou nabídkovou cenu za
poskytování služeb. Nabídková cena bude Účastníky zpracována v následující struktuře:
a) nabídková cena v Kč bez DPH,
b) DPH (15% a 21%),
c) nabídková cena v Kč včetně DPH.
Zadavatel Účastníky upozorňuje, že veškeré ceny musí být Účastníky uvedený v českých korunách (Kč),
přičemž rozhodující jsou ceny bez DPH. K těmto cenám bude při fakturaci DPH v souladu s platnými právními
předpisy. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně
z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pro
účely řádného uvedení nabídkové ceny jsou účastníci povinni k celkové ceně přiřadit DPH v zákonné výši ke
dni podání nabídky.
Zadavatel upozorňuje, že úplata bude vždy hrazena pouze za skutečně poskytnuté plnění. Zadavatel si tedy
vyhrazuje právo čerpat v průběhu plnění veřejné zakázky plnění i častěji, resp. ve větším rozsahu než je
předpoklad, nebo naopak nevyčerpat předpokládaný rozsah plnění, a to v závislosti na aktuálních potřebách
zadavatele.
Zadavatel upozorňuje, že bez ohledu na případný způsob výpočtu prezentovaný zadavatelem odpovídá za
správnost výpočtu nabídkové ceny POUZE Účastník.
8.2.

Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 113 zákona bude nabídková cena Účastníků posuzována
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z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. 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.
9. HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž Ekonomická výhodnost nabídek
bude hodnocena na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny.

9.1.

Hodnocení nabídek

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny DPH vzestupně od nejnižší nabídkové
ceny bez DPH po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Zadavatel vybere k uzavření smlouvy Účastníka zadávacího řízení, který se na základě shora popsaného
hodnocení umístil na prvním místě.

10. 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. 2 této ZD.
11. NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 2 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. 2 ZD je závazný. Účastník dále 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 vyplněnou přílohu týkající se poddodavatelů
(Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění, včetně údaje o podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky,
vyjádřeném procentuelně či v korunách českých (CZK) – viz ustanovení § 105 odst. 1 písm. b) zákona),
s připojením podpisu osoby oprávněné jednat za Účastníka či jej zastupovat.
Údaje doplněné Účastníkem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu
s nabídkou Účastníka.
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Další podmínky pro uzavření smlouvy
Jako bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy Zadavatel v souladu s § 104 písm. e) zákona stanoví
tyto:
a) Vybraný dodavatel je povinen zaslat Zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje po uplynutí lhůty
pro podání námitek návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky včetně všech příloh elektronicky ve formátu MS
WORD s anonymizovanými informacemi, které ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů nebudou uveřejněny. Pokud tak vybraný Dodavatel neučiní, bude to
považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a Zadavatel si vyhrazuje právo jej v souladu s §
124 odst. 2 zákona ze zadávacího řízení vyloučit.
b) doložení pojištění odpovědnosti za škody způsobené projekční činností, limit min. 10 mil. Kč.
Předložení těchto dokladů je podmínkou pro uzavření smlouvy, pokud tak vybraný Dodavatel neučiní,
Zadavatel si vyhrazuje právo jej ze zadávacího řízení vyloučit.
Pokud je vybraný Dodavatel právnickou osobou a Zadavatel postupem dle § 122 odst. 4 zákona nebude
schopen z evidence údajů o skutečných majitelích zjistit příslušné údaje, je vybraný Dodavatel povinen
Zadavateli na základě písemné výzvy dále předložit výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo:
a)

identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného Dodavatele podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a

b)

doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k Dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 seznam akcionářů,
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

12. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídky se podávají v písemné formě, a to výlučně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/. Nabídku nelze podat v listinné
podobě. Podání elektronické nabídky se řídí uživatelskými příručkami elektronického nástroje E-ZAK,
dostupnými na shora uvedené internetové adrese.
Nabídka 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. Nabídka bude podána v obvyklém datovém formátu s přihlédnutím k
obsahu nabídky (zejména DOC, DOCX, PDF, XLS, XLXS). Je-li zákonem či Zadavatelem požadováno předložení
podepsaného dokumentu, předloží Dodavatel kopii (scan) podepsaného dokumentu, příp. dokument
opatřený elektronickým podpisem.
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Pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém nástroji E-ZAK, přičemž k registraci je vyžadován
zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na
stránkách
provozovatele
elektronického
nástroje http://www.ezak.cz/
a
https://zakazky.krstredocesky.cz/manual.html. Nabídky musí Dodavatelé doručit shora uvedeným způsobem nejpozději
do konce lhůty pro podání nabídek.
Veškeré technické požadavky pro podání nabídky přes systém E-ZAK jsou popsány
na http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system. V případě, že by se vyskytly problémy s podáním nabídky,
může se Dodavatel obrátit na technickou podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719. Zadavatel
upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Dodavatele. Zadavatel Dodavatelům
zejména doporučuje zohlednit rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla
podána ve lhůtě pro podání nabídek (Zadavatel připomíná, že podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do elektronického nástroje po nahrání všech příloh).
V případě návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky bude nabídka obsahovat jak scan Dodavatelem
podepsaného návrhu smlouvy, příp. elektronicky podepsaný originál návrhu smlouvy, tak jeho editovatelnou
podobu (např. formát DOCX či DOC).
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.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka Účastníka byla zpracována v následujícím členění:
1. Krycí list nabídky (Účastníci mohou použít vzor, který tvoří přílohu č. 1 ZD)
2. Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým
budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace, včetně dokladů, které se vztahují k třetím osobám
4. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně požadovaných příloh
5. 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 společně více
Účastníků)
6. Ceník
7. Přílohy, resp. další dokumenty dle uvážení Účastníka (nepovinné)
8. Účastníci jsou povinni ve svých nabídkách uvést, zda spadají 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.
13. LHŮTA PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

:

18.5.2020 do 10:00 hodin

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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ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

:

Dodavatel je povinen doručit nabídku výhradně
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje
E-ZAK
dostupného
na https://zakazky.krstredocesky.cz/. Nabídka musí být doručena nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Kolocová Sabina, email: sabina.kolocova@ksus.cz
Nabídky, které nebyly podány způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují ve smyslu
§ 28 odst. 2 zákona za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (tj. takové nabídky nebudou
Zadavatelem posuzovány ani hodnoceny).
Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek postupem podle ustanovení § 109 zákona.
Vzhledem k povinné elektronické podobě nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná.
14. VÝZNAMNÉ ČINNOSTI VYHRAZENÉ K PLNĚNÍ DODAVATELEM
Netýká se.
15. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE


Zadavatel nestanoví zadávací lhůtu.



Zadavatel nepožaduje jistotu ve smyslu ustanovení § 41 zákona.



Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:


v průběhu lhůty pro podání nabídek poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení
§ 98 zákona, či případně za podmínek stanovených v ustanovení § 99 zákona dodatečně změnit nebo
doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, veškerá případná vysvětlení, změny či
doplnění zadávací dokumentace budou vždy uveřejněny výhradně na profilu zadavatele; a



v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů a/nebo dokladů
poskytnutých dodavatelem za účelem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, resp.
opatřit si k tomuto účelu potřebné údaje/doklady sám; a



nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet Účastníkům nabídky; a



zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v ustanovení § 127 zákona; a



vyloučit Účastníky řízení v souladu s ustanovením § 48 zákona. Zadavatel upozorňuje,
že dle ustanovení § 48 odst. 7 zákona může vyloučit Účastníka zadávacího řízení, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně
zaknihované akcie. Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení
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na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním
rejstříku vyplývá naplnění tohoto důvodu pro vyloučení, zadavatel Účastníka zadávacího řízení
vyloučí ze zadávacího řízení; a


v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka nebo
oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele, přičemž tato oznámení se považují za doručená
okamžikem jejich uveřejnění.

Podáním nabídky Účastník potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v ZD a jejích
přílohách, včetně všech vysvětlení ZD poskytnutých zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.
Účastník podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele
informace a dokumenty, k jejichž uveřejnění je zadavatel ze zákona povinen.
Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí zákonem.

V Říčanech dne …………

Mgr. Zdeněk
Dvořák, MPA

Digitálně podepsal
Mgr. Zdeněk Dvořák,
MPA
Datum: 2020.04.27
10:19:16 +02'00'

…………………………………………………………………………………………
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Mgr. Zdeněk Dvořák, MBA, ředitel
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