ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1
písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon")

Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná
Hora

Sídlo:

Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Právní forma:

Organizační složka státu

Zastoupený:

Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

IČO:

01312774

DIČ:

CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Polní cesta HPC2 Mitrov

Sp. značka / evid. číslo VZ

2VZ7110/2016-537206

Druh zadávacího řízení:

dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona – otevřené řízení

Úvodní ustanovení:
Zadávací dokumentace dle ust. § 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o veřejné zakázce a
zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek ze
zadávacího řízení.
Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou
neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.
Zadávací dokumentace je pro dodavatele o veřejnou zakázku závazná.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla
stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova
na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).
Obsah zadávací dokumentace:
1. článek
2. článek
3. článek
4. článek
5. článek
6. článek
7. článek
8. článek
9. článek
10. článek

Identifikační údaje zadavatele
Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky
Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky
Kvalifikace dodavatelů
Základní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady
Prokazování technických kvalifikačních předpokladů
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek
Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty
Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
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11. článek
12. článek
13. článek
14. článek
15. článek
16. článek

Prohlídka místa plnění
Podmínky pro podání nabídek, lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami
Obsah a forma nabídky
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Ostatní podmínky zadávací dokumentace
Obchodní podmínky

1. ZADAVATEL:
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:
IČO/DIČ:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
E-mail:
Kontaktní údaje:
Profil zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka
Kutná Hora
Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
01312774 / CZ 01312774
Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
Ing. Veronika Burýšková
v.buryskova@spucr.cz
+420 725 949 801
https://zakazky.spucr.cz/

dále jen „zadavatel“

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1.

Předmět plnění

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce, zadávané v otevřeném řízení je stavba polní cesty HPC2 v k.ú. Mitrov u Uhlířských Janovic
v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mitrovu Uhlířských
Janovic.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová
dokumentace vypracovaná projekční společností AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 9, 147 00
Prah 4, IČ 48110141 pod zakázkovým číslem 22/2013, dále soupis dodávek, služeb a stavebních
prací a technické specifikace (podmínky).
Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a.
Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
b.
Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné
dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
c.
Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
d.
Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná
parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
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e.

f.

g.
h.

i.

j.

k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.

r.

s.

Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických
plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru
nemovitostí.
Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále
jen „PRV“) 2014-2020.
Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem
objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity
stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách
www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.
Zajistit předběžný záchranný archeologický výzkum.
Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického
výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo
k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného
archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo
k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel
povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy
munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných
k řádnému provedení díla.
Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby
jeho odstranění.
Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí.
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění
díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za
uložení odpadů na skládku.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla.
Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při
respektování zásad její ochrany.
Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové
dokumentaci.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a
provozní soubory:
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Polní cesta je navržena v kategorii hlavní polní cesty P4,5/20, tzn. šířka koruny je 4,5m, šířka
vozovky 3,5m, krajnice 2x0,5m. Návrhová rychlost 20 km/hod. Návrhová rychlost byla snížena z 30
km/h na 20 km/h z důvodu malého poloměru oblouků na začátku cesty a v průběhu cesty.
Jedná se o polní cestu jednopruhovou s 3 výhybnami o celkové délce 1,3093km. Cesta bude
propojovat přilehlé zemědělské pozemky a bude využívána především k dopravě zemědělských
produktů a k pohybu zemědělských strojů. Zatížení komunikace je předpokládané především sezónní.
Konstrukce vozovky je navržena v třídě dopravního zatížení V tj. na průměrnou dopravní intenzitu do
100 těžkých nákladních vozidel denně. Konstrukce vozovky byla navržena dle Katalogu vozovek
polních cest takto:
Katalogový list PN 502
asfaltový beton ACO 11 40mm ČSN EN 13108-1
obalované kamenivo ACP 16 + 70mm ČSN EN 13108-1
spojovací postřik PS:EK 0,5kg/m2 ČSN 73 6129
štěrkodrť 0-32 ŠDA 150mm ČSN 736126-1
štěrkodrť 0-63 ŠDA 150mm ČSN 736126-1
Celkem 410 mm
zvýšení únosnosti zemní pláně pojivem Dorosol 50 v tl. 300mm
Konstrukce sjezdů a výhyben bude shodná s konstrukcí vozovky.
Projektant doporučuje na základě platných technických podmínek a při respektování ČSN 736114
„Vozovky pozemních komunikací “ a ve smyslu znění řady technologických norem ČSN 736121 až 31
a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (MD ČR) provést níže uvedená
opatření, která zabezpečí kvalitní funkce vozovky a eliminaci vzniku event. poruch. Tato technologická
opatření musí zajistit organizace provádějící konstrukce vozovek:
· dodržení požadovaného min. sklonu zemní pláně
· co možná nejlepší zhutnění:
- zemní pláně, odpovídající modulu přetvárnosti Edef,2 alespoň 30 Mpa,
- ochranné vrstvy ze ŠD ( ŠP ), odpovídající modulu Edef,2 alespoň 80 Mpa,
· celoplošně položit novou úpravu s minimalizací časových prodlev a event. opatřením pracovních
spár spojovacím nátěrem
· všechny materiály použité při výstavbě konstrukcí vozovek a zpevněných ploch musí splňovat
podmínky platných technologických norem ČSN 736121 až 31
Odvodnění komunikace
Odvodnění polní cesty je zajištěno podélným a příčným sklonem a odvedením vody do podélného
stávajícího toku „Od silnice“ a dále do toku „Výrovka“.
Cesta vede po levém břehu toku „Od silnice“. V km 0,7681 přechází přes tok navrženým propustkem
DN 800 dl.11 m dále pokračuje po pravém břehu toku a v km 0,9807 přechází tok Výrovka stávajícím
propustkem DN 800.
Pro odvodnění zemní pláně je navržena jednostranná drenáž a to v km 0,0050 – 0,0950 vlevo, v km
0,0950 – 0,1050 přechází vpravo až do km 0,7600 s vyústí do toku „Od silnice“. V km 0,7770 – 0,9740
vede drenáž vlevo a ústí do toku Výrovka. V km 0,9860 – 1,2590 vede drenáž vlevo s vyústí do toku
Výrovka. V km 1,2684 – 1,3093 vlevo s vyústí do toku Výrovka. Drenáž se skládá z geotextilie,
štěrkopískového lože, štěrku a PVC DN 120 mm (viz. C.1.3. Vzorové příčné řezy). Vyúst je typová
betonová.
Směrové řešení bylo určeno návrhem vyčleněného pozemku. Do směrového polygonu bylo vloženo
12 směrových kružnicových oblouků s poloměry oblouků od 15 m – 1200 m. V obloucích O1, O4, O6,
O7, O10, O12 je navrženo oboustranné rozšíření, oblouk O2 je s rozšířením jednostranným do středu.
Začátek cesty je napojena na silnici III/12525 Mitrov – Kochánov v úhlu 90°. Cesta končí napojením
na pozemek ostatní komunikace v k.ú. Uhlířské Janovice.
Výškové řešení trasy cesty je přizpůsobeno stávajícímu terénu, cesta je sklonitá v rozmezí 0,88 % 11,08 %. Do výškového polygonu bylo vloženo 9 výškových oblouků o poloměru oskulačních kružnic v
rozmezí 200 - 3000 m a 4 výškové lomy.
Příčný sklon je v km 0,0000 – 0,0049 pravostranný, 0,0049 –0,1009 levostranný, km 0,1009 – 0,7675
pravostranný, km 0,7675 – 1,3930 levostranný 0 - 3%. V připojení na silnici je sklon přizpůsoben
terénu.
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Řešení sjezdů a výhyben. Okolní pozemky budou zpřístupněny 12 hospodářskými sjezdy. Z toho je
1 trubní sjezd stávající o šířce 10,2m a délce 7m, DN 600 ( km 0,4380 ). U stávajícího sjezdu se
navrhuje obnova povrchu. Sjezdy prosté o délce 8 m ( km 0,0194, 0,1833, 0,2662, 0,4530, 0,6257,
0,7767, 0,9742, 0,9902,1,2115, 1,2703 ), v km 0,7578 je rozšířený sjezd na 20m na pozemky a
doplňkovou cestu, lze využít i jako výhybnu. Výhybny jsou 3 o délce 20m, šířka 1m (doplňují celkovou
šířku cesty na 5,5m) a nájezdy 2x3m v km 0,2606 - 0,2806, km 0,9871 – 1,0071, km 1,2074 – 1,2274.
Sjezdy a výhybny budou mít totožnou konstrukci jako polní cesta.
V místě napojení cesty na silnici III/12525 je rozšířen nájezd na 21m s nájezdovým obloukem o
poloměru vlevo R=8m a vpravo R=7m.
Vyhodnocení průzkumů a podkladů
Při výstavbě polní cesty HPC2 dojde ke střetu s nadzemním vedením VVN 110kV a k souběhu s
nadzemním vedením NN do 1 kV v majetku ČEZ Distribuce.
V km 0,1900 se nachází u cesty vodárna se studnou, ze které vede vodovod. Předpokládaná trasa je
zakreslena v situaci. V případě střetu s vodovodem, bude třeba vodovod chránit chráničkou.
Vodovodní řád bude zajištěn plastovou chráničkou DN 110.
Cesta se nachází na odvodněném území, odvodňovací zařízení je ve vlastnictví státu a v příslušnosti
hospodařit Státního pozemkového úřadu. Jedná se o trubní kanály HOZ Mitrov O1 v délce 188 m, DN
400 a HOZ Mitrov O2 v délce 376 m, DN 500. Pokud dojde při výstavbě ke styku s drenážním
potrubím, bude obetonováno.
V trase cesty se nachází přívodní napájecí elektrický kabel pro objekt ČS Podmoky ve vlastnictví
Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Kabel bude zajištěn plastovou chráničkou DN
110. Před zahájením stavby je potřeba požádat o vytyčení všech sítí.
Kolem vodárny p.č. 100 a p.č.733 se nachází chráněné pásmo vodního zdroje.
2.2.

Klasifikace veřejné zakázky

CPV - 45233000-9
CPV - 71250000-5
2.3.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 195 000 Kč bez DPH
(slovy: desetmilionůjednostodevadesátpěttisíc korun českých)
2.4.

Soupisy prací

Zadávací dokumentace obsahuje soupisy prací pro jednotlivé stavební objekty, pro vedlejší a ostatní
náklady a souhrnný soupis pro stanovení nabídkové ceny. V případě jakéhokoliv rozporu mezi
výkresovou a textovou částí a soupisem prací je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové
ceny tištěná forma soupisu prací (s výkazem výměr).
2.5.

Vyžádání dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části
zadávací dokumentace včetně příloh).
Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení žádosti dodavatele.
Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou
uveřejněny způsobem, jakým zadavatel poskytl přístup k zadávací nebo kvalifikační dokumentaci,
který umožňuje dálkový přístup.
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena
ve lhůtě nejméně 6 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém
budou uveřejňovány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Pokud dodavatel
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nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení
pro nedodržení zadávacích podmínek.
Profil zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/
2.6.

Adresa pro vyžádání dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK nebo na níže uvedenou adresu zadavatele:
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
e-mail: khora.pk@spucr.cz
Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá
komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např.
osobní jednání apod., je vyloučen.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Doba (termíny) plnění předmětu veřejné zakázky
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:
3.1.1 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:

31.3.2017

3.1.2. Požadovaný termín dokončení stavebních prací
3.2. Termín dokončení realizace stavebních prací

29.9.2017

Zadavatelem stanovený termín dokončení realizace stavebních prací je totožný s termínem
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. Tento termín je stanoven jako limitní termín.
3.3. Podmínky pro změny termínů
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu
plnění veřejné zakázky dle bodu 3.1.1. (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a
předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena
Smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude
upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění
3.4.

Místo plnění

Místem plnění je katastrální území: Mitrov u Červených Janovic (696251), okres Kutná Hora

4. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
4.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci
Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky zveřejněné v
oznámení o zahájení zadávacího řízení.
4.2. Splněním kvalifikace se rozumí:
4.2.1.

splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona

4.2.2.

splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

4.2.3.

předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
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4.2.4.

splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona

4.3. Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů
4.3.1.

Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel dle § 57 odst. 1 kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy
požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona je
povinen je předložit.

4.3.2.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

4.3.3.

Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v
rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl
údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze
zadávacího řízení vyloučeni (§ 60 odst. 1 zákona).

4.4. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
4.4.1. Čestné prohlášení dodavatele
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení
dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná
moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.
4.4.2. Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je
dodavatel povinen v souladu s § 58 odst. 1 zákona nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost
zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace
v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.
Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného
zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém
případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
4.4.3. Lhůta pro prokázání kvalifikace
Dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
4.5.

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud
se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví
jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel
se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost
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připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.
4.6. Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j)
a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem,
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.
a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán).
4.7. Společná nabídka několika dodavatelů
4.7.1.

4.7.2.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní
kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle §
54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se
předchozí odstavec 4.6. použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně
několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně,
platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

4.8. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
4.8.1. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 odst. 1
zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních
kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
4.8.2. Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být dle § 127 odst. 4 zákona k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
4.8.3. Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
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Zadavatel, v souladu s § 143 zákona, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou
vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li
tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud
byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání,
popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého
jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.
Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel
prokázal splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona, nebo
c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) až c) a e) a f) zákona.
4.8.4. Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
4.8.5. Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace
Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje
splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.
4.8.6. Prokazování kvalifikace certifikátem
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání
splnění kvalifikace dodavatelem.

5. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště;
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště;
který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu;
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
který není v likvidaci;
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu;
vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.

5.2. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího článku 5.1.
předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel
příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje.
Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je k této zadávací
dokumentaci přiložen jako její Příloha č. 3.

6. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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6.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
b) dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci – živnostenské oprávnění pro Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování a Výkon zeměměřických činností
c) dle § 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů:
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle §14
zákona č. 200/1994 Sb. S rozsahem uvedeným v ustanovení §13 odst.1 písm. a) a písm.
c)
Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede (např. formou prohlášení), zda se jedná o
zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu.
Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být
splněny podmínky ustanovení odst. 4.6 této zadávací dokumentace.

7. PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel:
7.1. dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
•

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:

Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením dokumentů,
z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
•

•

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací
provedených za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto
prací prokáže, že realizoval
min. 5 obdobných stavebních prací (stavebních zakázek) charakteru pozemní komunikace
v rozsahu každé z nich ve výši min. 6,0 mil. Kč včetně DPH.
V případě, že dodavatel předloží pro splnění kvalifikačního předpokladu osvědčení o řádném
plnění zakázky na rozsáhlejší stavbu, která zahrnuje více stavebních objektů, z nichž ne všechny
odpovídají požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace, je nutné uvést ceny jednotlivých
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stavebních objektů tak, aby bylo jednoznačně průkazné, zda dodavatel kvalifikační předpoklad
splňuje.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i
jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto
jiné doklady odmítnout.

8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKOVÉ CENY, VYMEZENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
8.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné
zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k
realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, daně,
pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).
8.2. Stanovení nabídkové ceny
Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše
přípustná a uvedena v české měně (v korunách českých) v členění na:
• celkovou nabídkovou cenu bez DPH,
• sazbu (v %) a výši DPH a,
• celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.
Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.
8.3. Doložení výpočtu nabídkové ceny
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v elektronické podobě Přílohu č. 7, soupis
stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně
i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele. Dodavatel je
povinen při jeho oceňování:
a) dodržet jejich strukturu a členění na jednotlivé části
b) ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň
Jednotkové ceny uvedené, jsou cenami pevnými po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.
8.4. Ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předložených zadavatelem
Za soulad dodavatelem oceněných soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zadavatelem
předložených neoceněných soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má
se na mysli soulad jak v množství tak, v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může
hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu ust. § 76 odst. 3 zákona.
V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výše definovanými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb
(např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může
hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování.
8.5. Platební podmínky
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně
vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených po provedení dílčích plnění, a to za uskutečněná,
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Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou
takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem
stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto
potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do
15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014-2020, avšak objednateli se
podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne
uzavření smlouvy, smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné
prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle
předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla
smluvní strany uzavřou dodatek smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z
financování ze zdrojů PRV.
Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury
zadavateli.
8.6. Podmínky změny nabídkové ceny
Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
8.7. Dodatečné práce
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na
jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých stavebních prací s tím, že jejich zadání
bude řešeno v souladu se zákonem.
Zadavatel uhradí pouze takové poskytnuté plnění, které odebere, s tím, že v souvislosti s touto
skutečností nebudou ze strany vybraných dodavatelů uplatňovány žádné sankce či náhrada škody.

9. ZADÁVACÍ LHŮTA A POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ
JISTOTY
9.1. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (viz
§ 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhůta neběží v případech uvedených v § 43 odst. 4 a 5 zákona.
9.2. Délka zadávací lhůty
V souladu s § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na 90 dní.
9.3. Poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím
řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.
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10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
10.1. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 písm. b)
zákona, nejnižší nabídková cena.

10.2. Způsob hodnocení
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové
ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.
10.3. Stejná výše nabídkové ceny
V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více uchazečů, bude tato situace řešena
v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný uchazeč bude vybrán pomocí náhodného
výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. uchazeči, kterých se takový výběr týká,
budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před
zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude
vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k zadávacímu řízení.

11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
11.1.Prohlídka místa plnění
Zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky nepředpokládá. Místo plnění je volně přístupné.

12. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA PRO
PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
12.1. Podmínky pro podání nabídek
a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to za v listinné podobě, v českém či
slovenském jazyce.
b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 69
odst. 2 zákona). Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být
subdodavatelem více dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení.
c) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně
s jinými dodavateli vyřadí. (§ 69 odst. 3 zákona).
d) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.
12.2. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v počtu 1 ks originálu a 1 ks na vhodném médiu
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v elektronické podobě (CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma
dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být opatřena
názvem veřejné zakázky, tj.
„Polní cesta HPC2 Mitrov“
a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky
dodavatelů. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění dle §
71 odst. 5 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Konec lhůty pro podání nabídek: Datum: 3. 11. 2016

Hodina: 9:00 hod.

Nabídky musí být doručeny do podatelny či kontaktní osobě pro podání nabídek na adresu
SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora, a to
v pracovních dnech od 8 hodin do 14 hodin a v pondělí a ve středu do 17 hod., a to po celou
lhůtu pro podání nabídek.
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data
a hodiny doručení.
12.3. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo čestné prohlášení dodavatele s uvedením kontaktní
osoby pro podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail) pro budoucí komunikaci
v rámci
zadávacího řízení.
Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě
kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při
styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem přednostně odesílány
prostřednictvím elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů, příp. prostřednictvím
jejich datových schránek.
12.4. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 3.11.2016 v 9,00 hodin na adrese zadavatele, uvedené v článku 1
této zadávací dokumentace. V případě změny termínu otevírání obálek s nabídkami budou všichni
známí uchazeči vyrozuměni postupem v souladu s § 71 odst. 5 zákona.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 6
zákona):
• zástupci zadavatele,
• členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované zadavatelem,
• za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce;
zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat
jménem dodavatele.
Postup komise při otevírání obálek:
Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového
čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s ust. § 71 odst. 7 zákona, zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Dodavatelům přítomným otevírání obálek komise sděluje:
a)
identifikační údaje dodavatele,
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b)
c)

informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy
podepsán oprávněnou osobou,
nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Další obsah nabídky nebude dodavatelům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené
požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně dodavatele, jehož nabídka byla
komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele vč. důvodů zadavatel
bezodkladně písemně oznámí dodavateli (§ 71 odst. 9 zákona).
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona). U každé nabídky
uvede komise identifikační údaje dodavatele a údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 7 zákona a
nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Dodavatelé jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek
nahlédnout a pořídit si z něj výpisy nebo jeho opis.

13. OBSAH A FORMA NABÍDKY
Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele, vyplněný krycí list nabídky, oceněný soupis st. prací, dodávek a služeb,
čestná prohlášení.
Dále musí nabídka dodavatele obsahovat:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, musí nabídka dodavatele obsahovat rovněž
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu 1 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Vzor seznamů a prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona je k této zadávací dokumentaci přiložen jako její
příloha č. 5.
Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále doklady
a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil – li zadavatel v této zadávací dokumentaci
jinak.
Zadavatel dále doporučuje, aby nabídka předložená uchazečem byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo
jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro
právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje, aby bylo provedeno očíslování všech listů
nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

14. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

1

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
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14.1.Obsah jiných požadavků
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví
jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.
14.2. Rozsah jiných požadavků
14.2.1. Dodavatelský systém
V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval
části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, případně aby
uvedl ty subdodavatele, jejichž pomocí hodlá prokazovat splnění kvalifikace ve smyslu ust. § 51
odst. 4 zákona, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového
subdodavatele. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který
je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace), v němž popíše subdodavatelský systém spolu
s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením
druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).
14.2.2. Časový harmonogram
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil jako přílohu návrhu Smlouvy týdenní
harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací.

15. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
15.1. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
15.2. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a
to buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku
prostřednictvím dálkového přístupu na stránkách https://zakazky.spucr.cz/.
15.3. Struktura nabídky
Nabídka bude podána v následující struktuře:
–
–
–

–

titulní list nabídky,
obsah nabídky, včetně číslování všech stránek vzestupnou číselnou řadou,
vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený
razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle
právních předpisů (plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, pak musí být
součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky),
návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele;
Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 - Závazný návrh obchodní smlouvy. Dodavatel
pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové
stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude
odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná
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–
–
–

osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc, ve formě
originálu nebo úředně ověřené kopie, opravňující tuto osobu k jednání,
doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů včetně čestného
prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku,
oceněné (vyplněné) tabulky dle přílohy č. 7 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb,
ostatní doklady a dokumenty uvedené v článku 13. této zadávací dokumentace nebo vztahující
se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. např. časový harmonogram, smlouva se
subdodavatelem (v případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí subdodavatele hodlá prokazovat
splnění kvalifikace).

15.4. Zrušení zadávacího řízení
V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 zákona.
15.5. Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení
Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

15.6. Ověření údajů uvedených v nabídkách
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách.
Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce
nepravdivé údaje.

16. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá formou Přílohy č.2 obchodní podmínky ve
smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona, a to ve formě závazného návrhu Smlouvy včetně jejích příloh.
Dodavatelé doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje
požadované zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky. Dodavatel není oprávněn činit
změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu
závazného vzoru Smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací
dokumentací. Návrh Smlouvy předloží dodavatel jako součást své nabídky.
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení dle §68 odst. 3
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst.
1 písm. i) a j) - subdodavatel
Příloha č. 7 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 8 - Projektová dokumentace pro provádění stavby

V Kutné Hoře dne 27.9.2016
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……………………………………….
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
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