uveřejněno na profilu zadavatele

V Říčanech dne 19.06.2020
Reg. č.: VZ-264/20
Č.j.: 1459/20/KSUS/R/MAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu ustanovení § 56 a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle
ustanovení § 56 zákona

„II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa“
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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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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

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
Profil zadavatele
/elektronický
nástroj

: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Název Zadavatele

: Obec Borek

Sídlo

: Borek 61, 277 14 Borek

IČO

: 00236713

DIČ

: CZ00236713

Zastoupený

: Vratislav Ryk, starosta obce

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

V souladu se Smlouvou o spolupráci veřejných zadavatelů uzavřenou mezi Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací a Obcí Borek ze dne 12.05.2020 je
osobou oprávněnou k zajištění průběhu zadávacího řízení za Zadavatele Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Účastníci jsou proto povinni adresovat veškeré
své úkony související se zadávacím řízením veřejné zakázky Krajské správě a údržbě silnic
Středočeského kraje, příspěvkové organizaci.
2.

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZKRATKY A POJMY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
CPV kódy:
45233142-6
71250000-5
71322000-1

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 112 290 243,48 Kč bez DPH.
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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. Pokud tuto maximální cenu překročí
všichni Účastníci zadávacího řízení, bude toto zadávací řízení zrušeno podle ustanovení § 127 odst.
2 písm. d) zákona.
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, a to z Integrovaného regionálního operačního
programu. Zadavatel upozorňuje Účastníka na skutečnost, že pokud nebude projekt schválen
poskytovatelem dotace, nebude předmět této veřejné zakázky realizován.
V souvislosti se způsobem financování je Dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících
dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/331 Brandýs nad Labem - I/9,
rekonstrukce- VII. etapa“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
Zájmové území stavby se nachází na silnici II/331 v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470.
Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417. Konec úpravy je stanoven v
křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní
komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav.
Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a
kompletní rekonstrukcí.
Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice. V průjezdním úseku obce
Borek bude doplněn pár autobusových zastávek včetně přístupového chodníku, přechodu pro
chodce a veřejného osvětlení. Stavba autobusových zastávek navazuje na stavbu „Autobusové
zastávky v obci Borek“ pro kterou je vydáno územní rozhodnutí. Součástí stavby je i přechodné a
trvalé dopravní značení Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na
komunikace uvedenými v části páté vyhlášky ministerstva c. 104/1997 sb. ve znění pozdějších
předpisu.
Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:


SO 107 – Silnice II/331, km 13,9 - 17,52

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/331 v úseku od křižovatky se silnicí
III/24417 po provozní staničení km 17,548. Směrové vedení silnice se rekonstrukcí nezmění.
Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající niveletu a potřebné zesílení vozovky. Niveleta
silnice bude v celém úseku zvýšena minimálně o 0,08 m. Výjimkou jsou úseky napojované na
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stávající stav. Vzhledem ke kompletní sanaci krajů vozovky bude šířkové uspořádání silnice
homogenizováno do kategorie S7,5, tzn. základní šířka vozovky je navržena 6,5 m. Stávající šířky
vozovky se pohybují v rozsahu od 6,0 m. Vozovka ve směrových obloucích je vzhledem k jejich
poloměru rozšířena adekvátně rozšířena podle ČSN 73 6102. Základní příčný sklon je sřechovitý
2,5%, který se mění na jednostranný ve směrových obloucích. Vozovka je lemována nezpevněnými
krajnice š. 0,5 m, které jsou rozšířeny pro osazení svodidla na 1,50 m. Návrh rekonstrukce vozovky
je řešen v souladu se závěry diagnostického průzkumu. V rámci rekonstrukce dojde k odfrézování
stávající obrusné vrstvy, sanaci povrchu po frézování, k výměně konstrukce v krajích vozovky a
pokládce nového asfaltového souvrství. V krajích vozovky bude zhotovena ochranná vrstva.
Následně bude pres celou šířku vozovky provedena recyklace, na níž bude položeno nové souvrství
z asfaltového betonu v tl. min. 150 mm. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným
sklonem. Voda z vozovky odteče do podélných příkopů, kde bude pomocí vsakovacích žeber
postupně zasakována do podloží. Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem vně
zemního tělesa. Součástí objektu je i doplnění svodidel v úseku mostu ev.č. 331-006 a obnova
směrových sloupku v celém úseku.


SO 108 – Silnice II/331, úsek km 17,52 – KÚ

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/331 v úseku od konce SO 107 po
křižovatku s ulicí Josefa Truhláře. Směrové řešení silnice se rekonstrukcí nezmění. S ohledem na
kompletní rekonstrukci vozovky je niveleta řešena v návaznosti na stávající chodníky a vjezdy tak,
aby bylo zajištěno odvodnění vozovky do uličních vpustí. Šířkové uspořádání silnice bude
zachováno stávající. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. Vozovka je částečně
lemována obrubou a částečně nezpevněnou krajnicí š. 0,5. V rámci stavby dojde ke kompletnímu
odstranění stávající konstrukce vozovky a vybudování nové konstrukce v tl. 550 mm s krytem z
asfaltového betonu tl. 150 mm. V rámci tohoto objektu budou upraveny v nezbytném rozsahu
chodníky. Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem, voda z povrchu vozovky odteče v
úseku km 17,52 – 17,74 do okolního terénu ev. do příkopu, nebo do horské vpusti. V úseku km
17,74 - KÚ je voda zachycena podél obrub do uličních vpustí a odvedena přípojkami do stávající
kanalizace.


SO 117 – Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Předmětem tohoto stavebního objektu je sejmutí svrchní drnové vrstvy na krajnicích a v příkopech,
pročištění a prohloubení příkopu, kácení, napojení hospodářských sjezdu včetně obnovy propustku
a rozprostření rekultivační vrstvy na nové svahy zemního tělesa v úseku km 13,915 - 17,740.


SO 127 – Autobusové zastávky

Předmětem tohoto stavebního objektu je vybudování páru nových autobusových zastávek v zálivu
včetně přístupového chodníku, nástupišť a přechodu pro chodce a včetně řešení odvodnění takto
vzniklých ploch. Délka nástupních hran je 20m, ty jsou tvořeny betonovou samonaváděcí obrubou.
Šírka nástupišť podél zastávky je 2,0m, šířka přístupového chodníku je 1,50m. Chodníky jsou
lemovány betonovými obrubami. Šírka zastávkového pruhu je 3,25m. Konstrukce vozovky zálivu
má tloušťku 520mm. Součástí řešení zastávek jsou i úpravy komunikací podle zásad pro
bezbariérové užívání staveb.
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SO 187 – Přechodné dopravní značení

Předmětem tohoto stavebního objektu je osazení přechodného dopravního značení pro zajištění
organizace dopravy během realizace stavby. Provádění stavby je navrženo vzhledem k rozsahu a
náplni stavebních prací za úplné uzavírky. V rámci tohoto objektu budou vyznačeny objízdné trasy:
- pro OA ze Staré Boleslavi do Brandýsa nad Labem po silnici II/610 dále po silnici II/101 do
Kostelce nad Labem a dále po silnici II/244 zpět na silnici II/331.
- pro NA ze Staré Boleslavi po dálnici D10 do křižovatky MÚK Brandýs nad Labem, dále po silnici
II/101 do Brandýsa nad Labem, kde se dále napojuje na silnici II/610 směrem do Dřevčic a po
silnicích III/0109 pres Popovice a III/2448 pres Polerady až na silnici II/244 pres Kostelec nad
Labem zpět na silnici II/331.


SO 197 – Trvalé dopravní značení

Předmětem tohoto stavebního objektu je obnova kompletního dopravního značení vodorovného a
svislého. Součástí je rovněž doplnění dopravního značení pro autobusové zastávky.


SO 204 – Borek, přestavba mostu ev. č. 331-006 na propustek

Stávající klenbový most, nestandardně rozšířený železobetonovou deskou, bude přestavěn na
propustek světlosti 1,77m. Nosným prvkem bude flexibilní ocelová konstrukce ze segmentu z
profilovaného plechu kruhového profilu, které budou vsazeny do stávající klenby. Železobetonová
deska bude odstraněna. Cela budou šikmo seříznuta a odlážděna. Vozovka na mostě je součástí
silničního objektu, stejně jako svodidla. Nad cely bude osazeno dopravně-bezpečnostní silniční
ocelové dvoumadlové zábradlí (součást mostního objektu). Koryto potoka bude odlážděno.


SO 401 – Veřejné osvětlení

Náplní stavebního objektu je zřízení osvětlení na chodníku u nových autobusových zastávek a
osvětlení přechodu pro chodce. Osvětlení je navrženo a musí být postaveno v souladu s předpisem
TKP15.
Navržené řešení – silnice:
Silnice II/331 bude nově osvětlena šesti světlenými místy umístěnými rovnoměrně podél
komunikace. S ohledem na vzdálenost stožáru od vozovky a při zachování polohy svítidla vůči
vozovce, se navrhuje instalace výložníku pouze na čtyři z šesti stožárů. Stožáry budou umístěny
alespoň 0,5 za hranou obrubníku, nebo 0,75 m za hranou vozovky, v případě, kdy na ní navazuje
nezpevněná krajnice.
Navržené řešení – osvětlení přechodu:
Pro zlepšení viditelnosti chodců na přechodu bude instalováno speciální osvětlení. To je navrženo a
bude postaveno v souladu s TKP15. S ohledem na jas komunikace v rozmezí 0,5 až 0,75 cd/m2
musí být svislá osvětlenost na přechodu vyšší než 30 lx a u doplňkového prostoru 20 lx.
Navržené řešení – chodník:
Bude instalováno jedno světelné místo pro osvětlení chodníku. Přímo na dřík stožáru se osadí
svítidlo s LED zdrojem světla a velmi úzkou charakteristikou (pro chodníky).


Odvodnění staveniště
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Staveniště bude odvodněno do stávajících odvodňovacích zařízení a okolního terénu.


Bezbariérové řešení

Návrh chodníku umožnuje jejich užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
Chodníky jsou navrženy jako dvoupruhové s min. šířkou 1,5m. Podélný sklon chodníku je navržen
podle výškového vedení silnice. Příčný sklon je navržen 2% do vozovky. V místě přechodu a míst
pro přecházení jsou varovné pásy š. 0,4m a signální pásy š. 0,8m v ose přechodu. U přechodu a v
místech pro přecházení je obruba snížena na převýšení max. 0,02m. Signální a varovné pásy budou
provedeny z reliéfní dlažby pro osoby se sníženou schopností orientace a proti okolní dlažbě bude v
kontrastním odstínu. V rámci nástupišť budou vyznačeny kontrastní pásy podél nástupní hrany
š.0,5m od okraje nástupní hrany vždy v kontrastním odstínu proti okolní dlažbě. Kontrastní pásy
budou z hladké betonové dlažby bez povrchové úpravy.
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.
V souladu s § 93 odst. 1 zákona byla zohledněna přístupnost Díla pro zdravotně postižené osoby
v rámci projektové dokumentace. Na komunikaci jsou v místech možného užívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace (přechody pro chodce) navrženy úpravy v souladu s
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání
staveb a normou ČSN 73 61 10.
Označení osoby, která vypracovala část ZD:
Zadavatel uvádí, že níže uvedené části ZD vypracovala osoba odlišná od Zadavatele (s výjimkou
advokáta), a to konkrétně:
Část zadávací dokumentace

Označení osoby
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Příloha č. 1 a 2 této ZD: Projektová
dokumentace pro provádění stavby a soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

PONTEX spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 407 634 39
hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hrdina

Zkratky a pojmy:
1. „stavbou“ nebo „dopravní stavbou“ se rozumí pozemní komunikace dvoupruhová nebo
čtyřpruhová, popř. vícepruhová,
2. „účelovou komunikací“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v § 6 zákona
č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;
3. „místní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v § 7 zákona č. 13/1997
Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;
4. „dvoupruhovou pozemní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro
každý směr jízdy jeden jízdní pruh nebo pro jeden směr jízdy dva jízdní pruhy a pro druhý
směr jízdy jeden jízdní pruh; za dvoupruhovou komunikaci se nepovažují místní
komunikace a účelová komunikace,
5. „čtyřpruhovou pozemní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro
každý směr jízdy dva a více jízdních pruhů; je-li v zadávací dokumentaci požadováno
zpracování projektové dokumentace ve vztahu ke čtyřpruhové pozemní komunikaci, musí se
realizované práce vztahovat vždy k celé takovéto pozemní komunikaci (oběma jízdním
směrům), a tedy zadavatel nebude považovat za dostačující/akceptovatelné projektové
dokumentace vztahující se pouze k ½ takovéto pozemní komunikace (tj. např. pouze k pravé
nebo pouze k levé straně příslušné pozemní komunikace); právě uvedené platí i pro mostní
objekty, a tedy je-li v zadávací dokumentaci požadováno zpracování projektové
dokumentace ve vztahu k mostnímu objektu na čtyřpruhové pozemní komunikaci, musí se
realizované práce vztahovat vždy k mostnímu objektu v celém rozsahu této pozemní
komunikace, tj. musí zahrnovat mostní objekty v obou polovinách této čtyřpruhové pozemní
komunikace (není-li v zadávací dokumentaci výslovně stanoveno jinak),
6. „rekonstrukcí čtyřpruhové pozemní komunikace“ nebo „rekonstrukcí dvoupruhové
pozemní komunikace“ se rozumí provedení rekonstrukce vozovky včetně všech
souvisejících stavebních objektů, a to v obou směrech jízdy; za rekonstrukci zadavatel
nepovažuje pouze samostatnou výměnu/opravu/doplnění svodidel nebo
výměnu/opravu/doplnění kanalizace nebo výměnu/opravu/doplnění veřejného osvětlení (či
jiných objektů elektro, jako např. telematika) nebo samostatnou výměnu/opravu/doplnění
oplocení podél existující dvoupruhové nebo čtyřpruhové pozemní komunikace,
7. „novostavbou čtyřpruhové pozemní komunikace“ nebo „novostavbou dvoupruhové
pozemní komunikace“ se rozumí realizace kompletní novostavby čtyřpruhové nebo
dvoupruhové pozemní komunikace v intravilánu nebo extravilánu včetně všech
souvisejících stavebních objektů; za novostavbu zadavatel nepovažuje pouze samostatnou
výměnu/opravu/doplnění svodidel nebo výměnu/opravu/doplnění kanalizace nebo
výměnu/opravu/doplnění veřejného osvětlení (či jiných objektů elektro, jako např.
telematika) nebo samostatnou výměnu/opravu/doplnění oplocení podél existující
dvoupruhové nebo čtyřpruhové pozemní komunikace,
8. „dálnicí I. třídy“ se rozumí dálnice v rozsahu uvedeném v zákoně č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích před účinností zákona č. 268/2015 Sb.,
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9. „dálnicí II. třídy“ se rozumí rychlostní silnice v rozsahu uvedeném v zákoně č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích před účinností zákona č. 268/2015 Sb.
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.
4.

DOBA PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla
Termín ukončení realizace
Termín vyklizení staveniště

Předpokládaný termín zahájení
: do 10 dnů od převzetí staveniště
Ukončení realizace
: do 47 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
: do 10 dnů od ukončení realizace díla

Termín zahájení realizace díla je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel předpokládá začátek
realizace díla v průběhu stavební sezóny 2020. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný
začátek realizace díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.
5.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění veřejné zakázky je silnice II/331 v úseku provozního staničení km 13,943 – 18,470,
k.ú. obce Borek a města Stará Boleslav, 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
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Dodavatelé s odbornou péčí zjistit při této prohlídce místa plnění na základě v té době dostupných
informací.
DOSTUPNOST ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE

7.

DOKUMENTACE

A

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ

V souladu s § 96 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 8 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek (tj. v souladu s § 98 odst. 3 ve spojení s § 98 odst. 1
zákona). 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.
POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

8.

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

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.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:




tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
 zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby
uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
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, 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, pro jednotlivé
níže uvedené osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost:
 dopravní stavby
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d) doklad o odborné způsobilosti – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to úřední
oprávnění pro výkon zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů, 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.
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 prokázání ekonomické kvalifikace nepožaduje.

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. Zadavatel může považovat technickou
kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly
negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace jsou zadavatelem požadovány v následujícím
rozsahu:
a) Seznam stavebních prací dle 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
dvoupruhových pozemních komunikací, čtyřpruhových pozemních komunikací nebo dálnic I. či
II. třídy s investičními náklady minimálně 55 000 000 Kč bez DPH každá, přičemž minimálně
jedna taková stavba zahrnuje pokládku asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním
silničním válcem.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný
Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část veřejné
zakázky spočívající v pokládce asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním
válcem, nemůže být tato shora požadovaná významná zakázka (reference) prokazována
prostřednictvím poddodavatele.
Účastník předloží seznam realizovaných stavebních prací splňujících výše uvedené požadavky
Zadavatele, zpracovaný v podrobnostech nezbytných k posouzení splnění všech shora uvedených
požadavků zadavatele.
Přílohou tohoto seznamu bude rovněž osvědčení objednatelů o řádném provedení těchto stavebních
prací. Osvědčení musí obsahovat informaci o ceně (investičních nákladech stavby),
předmětu/rozsahu poskytnutého plnění, době a místu provádění stavebních prací, údaj o tom, zda
Strana 12 z 28

byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, a dále kontaktní osobu, u které lze uváděné
skutečnosti ověřit. Stavební práce 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 stavební práce vydáno pro sdružení či seskupení
Dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a Dodavatel (Účastník zadávacího řízení) byl členem
tohoto sdružení či seskupení, Zadavatel je oprávněn u Dodavatele nebo u kontaktní osoby
objednatele ověřit, že ta část, kterou Dodavatel v rámci sdružení či seskupení Dodavatelů plnil,
splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň požadovaných stavebních prací. Obdobně toto
platí i pro případ poddodavatelského plnění.
Pokud Dodavatelé plnili významné stavební práce, jimiž prokazují tuto část technické kvalifikace, v
jiné nežli české měně, uvedou ve své nabídce v seznamu významných stavebních prací finanční
objem významné stavební práce dle požadavku Zadavatele bez DPH v měně, v níž byla významná
stavební práce realizována. Zadavatel v rámci posouzení splnění podmínek účasti sám provede
přepočet a to dle kurzu vyhlášeného ČNB k poslednímu dni měsíce, který Dodavatel uvede v
seznamu významných stavebních prací jako dobu ukončení realizace významné stavební práce
(alespoň uvedení do zkušebního provozu), např. v případě ukončení významné stavební práce v
červnu 2016, provede Zadavatel přepočet k datu 30. 6. 2016.
b)

Realizační tým dle 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 5 techniků (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
1. VŠ/SŠ vzdělání,
2. min. 5 let praxe v oboru obsahově odpovídající předmětu veřejné zakázky, tj. stavební práce
při výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace,
3. min. 3 roky praxe v pozici stavbyvedoucího z toho min. jedna dokončená nebo zprovozněná
dvoupruhová pozemní komunikace, čtyřpruhová pozemní komunikace nebo dálnice I. či II.
třídy zahrnující pokládku asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním
válcem, ve finančním objemu min. 55 mil. Kč bez DPH,
4. osvědčení o autorizaci pro obor 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.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný
Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část
veřejné zakázky spočívající v pokládce asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním
silničním válcem, nemůže být člen č. 1 (člen realizačního týmu, ve vztahu k němuž je
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prokazována shora požadovaná zkušenost s realizací takové silniční dopravní stavby)
prokazován prostřednictvím poddodavatele.

člen č. 2 – zástupce stavbyvedoucího
1. VŠ/SŠ vzdělání,
2. min. 3 roky praxe v oboru, obsahově odpovídající předmětu veřejné zakázky, tj. stavební
práce při výstavbě či rekonstrukci silnic,
3. min. 3 roky v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, z toho min. jedna
dokončená nebo zprovozněná dvoupruhová pozemní komunikace, čtyřpruhová pozemní
komunikace nebo dálnice I. či II. třídy, ve finančním objemu min. 27,5 mil. Kč bez DPH,
4. osvědčení o autorizaci pro obor 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 - úředně oprávněný zeměměřičský inženýr
1. VŠ/SŠ vzdělání
2. nejméně 5 let praxe v oboru, tj. zeměměřičské práce při výstavbě či rekonstrukci pozemní
komunikace,
3. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13, odst. 1
písm. c) zákona č. 200/1994, o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů;
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 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.);
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. V seznamu členů realizačního týmu musí být uveden vztah
každého člena realizačního týmu k Účastníkovi (zaměstnanecký nebo jiný obdobný poměr,
poddodavatel apod.).
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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.
Veškeré výše uvedené doklady předloží vybraný Dodavatel Zadavateli v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje - E-ZAK Středočeský kraj (dále jen „E-ZAK“).
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,
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-

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. Prokazuje-li však Účastník prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci
a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c) 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.

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.
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.
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické a technické kvalifikace.
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.
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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.
Zadavatel upozorňuje, že dle citovaného zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, mohou vybrané činnosti ve výstavbě v České republice vykonávat
zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě, a
to jako osoby usazené nebo hostující. Zadavatel upozorňuje, že v případě, kdy doklad prokazující
autorizaci bude zadavateli předkládat osoba hostující, je nutné, aby tento doklad byl příslušným
orgánem (viz níže) vystaven přímo ve vztahu k plnění této veřejné zakázky. Usazenou osobou se
rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na
území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba,
která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou
činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v
souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o
dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a
provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu
vybrané činnosti na území ČR podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace. Uznávací orgán může před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR
hostující osobou požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné
kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě
splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede
uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými
vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace.
Zadavatel dále upozorňuje, že přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční
fyzickou osobou ohledně ověřování výsledků zeměměřických činností je možné pouze na základě
úředního oprávnění, které vydává Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřední oprávnění udělí
příslušný úřad fyzické osobě, které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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.
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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 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 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.
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, mimo jiné, 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.
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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 celková 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 celkovou 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.
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]“). Pokud 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 stavebních prací s výkazem výměr (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, ve znění pozdějších předpisů (součást návrhu smlouvy);
- Časový plán výstavby - časový harmonogram (zpracovaný v souladu s čl. 3 této ZD
podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat);
- Vyplněný formulář týkající se poddodavatelů (Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění,
včetně údaje o podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky, vyjádřeném procentuálně či
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v CZK – viz ustanovení § 105 odst. 1 písm. b) zákona), podepsaný osobou oprávněnou
jednat za Účastníka či jej zastupovat (součást návrhu smlouvy);
Podpisový rámec realizační dokumentace stavby (součást návrhu smlouvy);
Jednotný vizuální styl (součást návrhu smlouvy).

Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech shora uvedených příloh předloží Účastník
v elektronické podobě.
Údaje doplněné Účastníkem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu
s nabídkou Účastníka.
Další podmínky pro uzavření smlouvy ve smyslu § 104 zákona
Za účelem uzavření smlouvy předloží vybraný Dodavatel jedno elektronické vyhotovení smlouvy v
otevřeném formátu pdf. (jeden soubor včetně všech příloh). Toto vyhotovení smlouvy bude
podepsáno elektronickým podpisem, a to osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Toto
vyhotovení smlouvy zašle vybraný Dodavatel Zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Skutečný majitel
Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného Dodavatele, je-li právnickou
osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů
o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona, Zadavatel vyzve
dle § 122 odst. 5 zákona vybraného Dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci
údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k Dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, se skutečným majitelem rozumí:
Fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující
vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní
osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle předchozí věty skutečným majitelem je
a) u obchodní korporace fyzická osoba,
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1.

2.
3.
4.

která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25
% hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu
větší než 25 %,
která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu
uvedenou v bodě 1,
která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu
anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný
majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské
společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a
náboženských společností fyzická osoba,
1.
která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2.
která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo¨
3.
která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu
anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný
majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez
právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
1.
zakladatele,
2.
svěřenského správce,
3.
obmyšleného,
4.
osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond,
svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený,
a
5.
osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu,
svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.
Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele
V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona Zadavatel požaduje, aby vybraný 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 nabídce, zejména v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů a
v Seznamu poddodavatelů a popisu jejich plnění:
- pokládka asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem.
Předložení dokladů o zajištění obaloven
Zadavatel požaduje, aby vybraný Dodavatel před podpisem smlouvy předložil následující doklady o
zajištění obalovny:
- výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušná smluvní dokumentace (kopie
příslušné smlouvy) ve vztahu k požadavku na doložení vlastnictví obalovny nebo smluvní
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP
s minimálním výkonem 120t/hod,
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doložení plánu dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které
bude vybraný dodavatel zajišťovat dodávku potřebného množství asfaltových směsí na
staveniště.

Zadavatel pro upřesnění uvádí, že dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup
pokládky, a musí být vedena nejkratší cestou.
Dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové směsi je nutné omezit, aby nedošlo k
jejímu znehodnocení. Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky, a musí
být vedena nejkratší cestou. Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v
ostatních případech 1,5 hod. Při použití homogenizátorů lze tyto doby prodloužit na 2 hod. Doba
skladování v silech smí být max. 2 hod., přičemž ale celková doba od výroby do pokládky nesmí
překročit 3,5 hod.
Během přepravy a čekání musí být asfaltová směs vždy zakryta. Přeprava přes čerstvě položenou
směs není povolena.
Vybraný dodavatel je povinen zajistit pro pokládku asfaltových směsí následující typy schválené:
asfaltový beton do obrusné vrstvy modifikovaný ACO 11+ 11S
asfaltový beton do ložné vrstvy modifikovaný ACL 16+ 16S
asfaltový beton do podkladní vrstvy ACP 16+ 16S.
Tato schválení budou uvedena na:
http://www.pjpk.cz/search.asp?menu=2032&menuX=%2Fvyhledavani%2F&searchText=obalovny
&doSearch.x=14&doSearch.y=9
Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že nepožaduje výlučně prokázání vlastnictví obalovny,
Dodavatel může prokázat splnění tohoto požadavku též prostřednictvím jiného dokladu o jiném
právním vztahu, z něhož bude vyplývat, že Dodavatel bude mít požadovanou obalovnu v
požadované vzdálenosti od místa plnění veřejné zakázky pro plnění veřejné zakázky k dispozici.
Předložení dokladů o strojním vybavení
Vybraný Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy prokázat dispozici tímto strojním
vybavením, a to předložením dokladu o vlastnictví nebo jiného užívacího titulu (např. nájem,
leasing apod.):
- 1 finišer pro pokládku asfaltových vrstev s minimálním výkonem 120 t/hod.
- 2 vibrační válce o hmotnosti min. 3,5 tun
Předložení dokladů o zajištění kvality
Vybraný Dodavatel předloží před podpisem smlouvy certifikáty prokazující zavedení systému
managementu v následujících oblastech
(i)
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(ii)
enviromentálního managementu
(iii)
managementu kvality.
Strana 22 z 28

Zavedení systému managementu 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. Podrobnosti jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na
www.pjpk.cz.

13.

ČLENĚNÍ NABÍDKY

Údaje nezbytné pro vyplnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení
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.
Nabídka Účastníka bude zpracována v následujícím členění:
1. Krycí list nabídky
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, včetně dokladů vztahujících se k poddodavatelům
5. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech níže uvedených požadovaných
příloh:
a) Oceněný soupis stavebních prací a 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
h) Jednotný vizuální styl
6. Další doklady požadované zákonem, nebo Zadavatelem v této ZD (např. doklad o složení
jistoty, prohlášení o malém a středním podniku)
7. Další dokumenty dle uvážení Účastníka (nepovinné)
14.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

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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LHŮTA

PRO

PODÁNÍ

NABÍDEK

MÍSTO

:

:

22.07.2020 do 10:00 hodin
Nabídka se podává výhradně v písemné formě v elektronické
podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje
https://zakazky.kr-stredocesky.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. Linda
Matějíčková, tel. 702 010 794, e-mail: linda.matejickova@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 2 000 000 Kč (slovy: dvamiliony
korun českých).
Forma poskytnutí jistoty
Jistota bude poskytnuta jednou z následujících forem:


bankovní záruka ve prospěch zadavatele

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
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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 2642020. 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, ve znění
pozdějších předpisů.

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 platnost předložené
listiny (poskytnuté záruky) 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
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 E-ZAK.
Níže zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:
a) Účastník musí pro podání nabídky disponovat běžným internetovým prohlížečem (např.
Mozilla Firefox, Chrome, MS Edge, MS Internet Explorer), nejlépe novější verzí. Prohlížeč
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b)

c)

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 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.
19.

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

 Vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy,
která bude uzavřena s vybraným Dodavatelem:
a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně
provedené změřené práce, vyjma položek KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky)
ve výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 vzoru smlouvy).
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;
Množství služeb (prací) v takto vyhrazené změně se nezapočítává co limitu pro provolené
změny dle § 222 zákona.
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b) odpovídající prodloužení termínu provádění díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů,
v případě, že:
-

dojde k přerušení provádění prací v důsledku nevhodných klimatických podmínek, tzv.
zimní přestávka, za podmínek stanovených v odst. 4.2. závazného vzoru smlouvy

-

na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky
nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Dodavatel tuto skutečnost
ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost
způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech;

-

Zadavatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a
které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Zadavatele, nebo (ii)
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají Smlouvě; nebo

-

Zadavatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou
smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

-

dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření
z důvodů nikoliv na straně Dodavatele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost
provést dílo ve stanovených termínech,

-

Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky
a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech.

Na změny provedené shora uvedeným způsobem nebude uzavírán dodatek ke smlouvě, vyhrazená
změna se zaeviduje v evidenčním listu změny.










Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně změnit nebo
doplnit zadávací podmínky.
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.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníky zadávacího řízení v souladu s § 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 na základě informací vedených v obchodním rejstříku.
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Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění tohoto důvodu
pro vyloučení, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení.
Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí zákonem.

podepsal Mgr.
Mgr. Zdeněk Digitálně
Zdeněk Dvořák, MPA
2020.06.19
Dvořák, MPA Datum:
13:11:47 +02'00'
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
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