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1.
1.1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Zástupce:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
(„zadavatel“)

1.2.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Ing. Jan Růžička, ředitel
České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
709 46 078
CZ70946078

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Kontaktní osoba pro realizaci zadávacího řízení: Ing. Eva Ursíny, vedoucí kanceláře ředitele
Telefon:
+420 484 809 113
E-mail:
eva.ursiny@ksslk.cz
Datová schránka: bdnkk7w
Kontaktní osoba pro realizaci zakázky (vlastní plnění zakázky): Ing. Martin Verner, specialista
na přípravu projektů
Telefon:
+420 484 809 123
E-mail:
martin.verner@ksslk.cz

2.
2.1.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Kompletní zadávací podmínky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, která je zároveň výzvou
k podání nabídek. Tato zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, přičemž práva a
povinnosti zadavatele a dodavatele v souvislosti se zadávacím řízením jsou dále upravena v příslušných
ustanoveních ZZVZ.

2.2.

ÚČEL A OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato zadávací dokumentace s výzvou pro podání nabídek byla vypracována pro účely podání nabídek
dodavateli, kteří mají zájem se účastnit zadávacího řízení na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
s názvem „Silnice II/283 Bořkov - Košťálov, rekonstrukce silnice“.
Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky,
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně
formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ.
Účelem této zadávací dokumentace je seznámit dodavatele v detailu se zadávacím řízením a předmětem
veřejné zakázky v rozsahu potřebném pro zvážení zájmu o podání nabídky v zadávacím řízení. Součástí
zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy v níže popsané struktuře (viz bod 17).

2.3.

PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Tato zadávací dokumentace bude v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu zadavatele
minimálně do konce lhůty pro podání nabídek. Profil zadavatele je dostupný na adrese:
https://profily.proebiz.com/profile/70946078
Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele uveřejněna v plném rozsahu, z tohoto důvodu
zadavatel neposkytuje žádnou část zadávací dokumentace postupem podle § 96 odst. 2 ZZVZ.

2.4.

IDENTIFIKACE OSOB, KTERÉ VYPRACOVALY ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace
vypracovala osoba odlišná od zadavatele:
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3.
3.1.

Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine: vypracované společností
PROEBIZ s. r. o., IČO: 646 16 398, se sídlem Masarykovo náměstí 52/33, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací,
zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, obstarání pravomocného stavebního
povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování
součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za
předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských
sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových
dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými
subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek
zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1
ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
1. Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP/PDPS)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
4. Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).

3.2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 526 850 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je současně maximální možnou nabídkovou cenou. V případě podání nabídky
s vyšší nabídkovou cenou, než je stanovena maximální možná nabídková cena, bude účastník ze
zadávacího řízení vyloučen.

3.3.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:
71300000-1

Technicko-inženýrské služby

71320000-7

Technické projektování

71322000-1

Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

71246000-4

Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu

71248000-8

Dohled nad projektem a dokumentací

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

4/19

Silnice II/283 Bořkov - Košťálov, rekonstrukce silnice

4.
4.1.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Termín zahájení a ukončení realizace zakázky:
Předprojektové práce zhotovitel zahájí nejpozději: do 10 dnů od výzvy objednatele
Předání výstupů z předprojektových prací, tedy: průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetkoprávních vztahů na území dotčeném stavbou:
do 70 dnů od výzvy objednatele
Předání konceptu projektové dokumentace:

do 220 dnů od výzvy objednatele

Předání finální verze projektové dokumentace (tj. verze po zapracování/vypořádání případných
připomínek zadavatele či návrhů úprav od zadavatele): do 250 dnů od výzvy objednatele
Obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby: ve lhůtách správních orgánů
Poskytování součinnosti při zadávacím řízení (podle požadavků zadavatele): po celou dobu zadávacího
řízení na realizace stavby
Provedení autorského dozoru (podle požadavků zadavatele): po celou dobu skutečného provádění
stavby
Předpokládaný termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky: červenec 2022. Skutečný termín
uzavření smlouvy se může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení.
Zadavatel upozorňuje, že účinnost smlouvy je vázána na její uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.
4.2.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění veřejné zakázky je specifikováno v příloze č. 1 této ZD a dále jakékoliv místo v České
republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování plnění (jednání na konkrétních
správních úřadech, jednání se zadavatelem apod.).
Místo plnění vymezené touto ZD je veřejně přístupným prostorem, a proto zadavatel nebude
organizovat prohlídku místa plnění.

5.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY
Závazné obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny
v Závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace („Závazný návrh
smlouvy“).
Účastník není povinen do své nabídky připojit závazný návrh Smlouvy. Nedílnou součástí nabídky jsou
však přílohy č. 4 a 5 smlouvy.
V příloze č. 5 s názvem „Seznam poddodavatelů“ účastník uvede, jaká část veřejné zakázky má být
plněna prostřednictvím poddodavatele (ideálně vyjádřeno procenty odpovídajícími poměru finančního
objemu subdodávky k finančnímu objemu celé veřejné zakázky a stručným popisem části veřejné
zakázky, která bude provedena poddodavatelsky) a uvede identifikační údaje každého poddodavatele.
Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bezvýhradně souhlasí s podmínkami uvedenými
v závazném návrhu Smlouvy (včetně příloh). S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva
ve znění dle závazného návrhu Smlouvy, přičemž do textu smlouvy budou před jejím
uzavřením doplněny vyznačené údaje (v souladu s informacemi uvedenými v nabídce
účastníka). V případě, že vybraný dodavatel podá společnou nabídku, bude závazný návrh
Smlouvy před podpisem upraven takovým způsobem, aby respektoval skutečnost, že na straně
dodavatele je více osob.
Účastník není oprávněn měnit a doplňovat součásti Závazného návrhu smlouvy na jiných než výslovně
označených místech k doplnění, jež jsou označena „[DOPLNÍ DODAVATEL]“. Účastník je povinen
upravit jednotlivé dokumenty tvořící Závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany
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na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně
určité.
Smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým v nabídce vybraného dodavatele.
6.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Jako předpoklad pro posouzení a hodnocení nabídky účastníků v zadávacím řízení jsou účastníci
povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 53 odst. 4 ZZVZ ve spojení s § 74 až § 85, § 87 a § 88,
§ 228 a § 234 ZZVZ v níže uvedeném rozsahu.
Zadavatel požaduje, aby doklady a informace prokazující splnění kvalifikace byly předloženy jako
součást nabídky, přičemž pro účely posouzení nabídek z pohledu splnění kvalifikačních předpokladů
postačuje předložení dokladů v prosté kopii. Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit
v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Zadavatel za účelem zjednodušení přípravy nabídek poskytuje dodavatelům vzor čestného
prohlášení, kterým mohou dodavatelé prokázat splnění základní a profesní způsobilosti, jakož
i splnění technických kvalifikačních předpokladů. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3
této výzvy a zadávací dokumentace.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace
výpisem z tohoto seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
není výpis ze seznamu starší než tři měsíce. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje
splnění základní, a dále profesní způsobilosti za předpokladu, že údaje uvedené ve výpisu pokrývají
požadavky, které byly stanoveny zadavatelem na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů podle této dokumentace.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci. Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele v souladu
s § 122 odst. 3 ZZVZ vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud
již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

6.1.

KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
• splní základní způsobilost (viz bod 6.2)
• splní profesní způsobilost (viz bod 6.3)
• splní technickou kvalifikaci (viz bod 6.4)

6.2.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým je dodavatel, který:

a)

Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před
zahájením
zadávacího
řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený
v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Způsob prokázání splnění
Výpis z evidence Rejstříku trestů.
Zadavatel pro vyloučení pochybností potvrzuje,
že zahraniční dodavatel předkládá požadovaný
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k zemi
svého sídla.

Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby a
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Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li nabídku pobočka závodu české
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

b)

Nemá v České republice ani v zemi svého Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve
sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový vztahu ke spotřební dani písemné čestné
nedoplatek.
prohlášení.

c)

Nemá v České republice ani v zemi svého Písemné čestné prohlášení o splnění základní
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo způsobilosti.
na penále na veřejné zdravotní pojištění.

d)

Nemá v České republice ani v zemi svého Potvrzení příslušné okresní správy sociálního
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na zabezpečení.
penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.

e)

Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Výpis
z obchodního
rejstříku,
nebo
předložení písemného čestného prohlášení
v případě, že dodavatel není v obchodním
rejstříku zapsán.

Doklady prokazující základní způsobilost musí v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6.3.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění

Předložení výpisu z obchodního rejstříku Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
a) nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
právní předpis zápis do takové evidence evidence, pokud je v ní zapsán.
vyžaduje.
b)

Předložení dokladu o oprávnění podnikat Doklad o oprávnění k podnikání, zejména
v rozsahu odpovídajícímu předmětu Veřejné doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci, který pokrývá předmět
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Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové této Veřejné zakázky v rozsahu činností
oprávnění vyžadují.
spadajících pod CPV kódy dle bodu 3.1 a
popisu předmětu této Veřejné zakázky dle
bodu 3.1 této zadávací dokumentace, a to
doklad prokazující zejména následující
živnostenská oprávnění v oboru:
projektová činnost ve výstavbě.

-

Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů („živnostenský zákon“), prokazuje
živnostenské
oprávnění
výpisem
ze živnostenského rejstříku, případně do vydání
výpisu ohlášením s prokázaným doručením
živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích
živností). Ve smyslu přechodných ustanovení
k zák. č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, lze
živnostenské oprávnění prokázat i živnostenským
listem, a to až do doby vydání prvního výpisu
ze živnostenského rejstříku dodavateli.
Předložení dokladu o odborné způsobilosti
dodavatele nebo o tom, že disponuje
osobou/osobami, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje.

Doklad, ze kterého bude vyplývat, že
dodavatel disponuje osobou/osobami, jejímž
prostřednictvím zabezpečuje odbornou
způsobilost:
-

v oboru dopravní stavby – osvědčení či
doklad o autorizaci jako autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby nebo technik
pro obor dopravní stavby, nekolejová
doprava dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu
povolání
autorizovaných
architektů a o výkonu autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů, ve výše
uvedeném oboru nebo jiný obdobný
doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který
v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v
uvedeném oboru k realizaci zakázky,

-

v oboru mosty a inženýrské
konstrukce - osvědčení či doklad o
autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo
technik 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, ve výše uvedeném oboru, nebo
jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi

c)
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Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění
než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje
jeho držitele v uvedeném oboru k realizaci
zakázky.
Dodavatel v nabídce uvede, v jakém vztahu
k němu
je/jsou
osoba/osoby,
jejichž
prostřednictvím prokazuje splnění této profesní
způsobilosti
(např.
zaměstnaneckém,
poddodavatelském apod.).
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí,
že tento požadavek mohou splnit 2 rozdílné
osoby.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Příslušný doklad nemusí
dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují.
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) musí
v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6.4.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění:

Předložení seznamu významných služeb, ze Seznam významných služeb prokazující
kterého musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel splnění technické kvalifikace ve vztahu
v předmětném období realizoval alespoň k uváděným významným službám.
4 významné služby.
Seznam významných zakázek ve vztahu
Zadavatel požaduje prokázat:
k významným službám je dodavatel povinen
předložit ve formě čestného prohlášení
a) alespoň
2
významné
služby
v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:
realizované v posledních 3 letech před
zahájením
zadávacího
řízení • název objednatele,
na zpracování
projektové
dokumentace ve stupni dokumentace • název významné zakázky,
pro provádění stavby pro stavební • popis poskytovaných služeb (stručný popis,
práce na silniční dopravní stavbě
I.
v čem poskytované služby spočívaly),
zahrnující rekonstrukci nebo opravu
nebo
výstavbu
silnice/silniční • doba realizace významné zakázky,
dopravní
stavby,
s minimální
hodnotou jednotlivé služby alespoň • kontaktní osoba objednatele, u které bude
možné realizaci významné zakázky ověřit.
1 250 000 Kč bez DPH.
Zadavatel pro účely prokázání tohoto technického Z přiloženého seznamu významných služeb musí
kvalifikačního předpokladu uvádí, že za prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků
poskytnutou významnou službu je možné zadavatele.
považovat
pouze
dokončené
projektové Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost
dokumentace, a to minimálně ve stupni poskytnutých referencí u objednatelů.
dokumentace pro ohlášení stavby nebo k žádosti o
stavební povolení.
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Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání splnění:

b) alespoň
2
významné
služby
realizované v posledních 3 letech před
zahájením
zadávacího
řízení
na zpracování
projektové
dokumentace ve stupni dokumentace
pro provádění stavby pro stavební
práce na rekonstrukci nebo opravu
nebo výstavbu zdi nebo mostu,
s minimální hodnotou jednotlivé
služby alespoň 300 000 Kč bez DPH.
Zadavatel pro účely prokázání tohoto technického
kvalifikačního předpokladu uvádí, že za
poskytnutou významnou službu je možné
považovat
pouze
dokončené
projektové
dokumentace, a to minimálně ve stupni
dokumentace pro ohlášení stavby nebo k žádosti o
stavební povolení.

6.5.

DALŠÍ PRAVIDLA PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může dle § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou;

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto písm. je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující
se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce, služby či dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci musí všichni dodavatelé
prokázat společně. Kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je
oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby.
Prokazování splnění kvalifikace získané v zahraničí
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 81 ZZVZ doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud
se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla,
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
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místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají s překladem do českého jazyka; v případě
pochybností zadavatele o správnosti překladu si zadavatel může vyžádat předložení úředně
ověřeného překladu do českého jazyka v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ. Doklady
ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Výpis z
evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky
zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky
zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.
Další požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení.
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném
systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový
odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis
z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V případě, kdy ZZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a
zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací
dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem podle okolností
z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48
odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení.
7.
7.1.

NABÍDKOVÁ CENA
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena maximální za splnění specifikovaného předmětu
plnění veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce
a související činnosti nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude zpracována oceněním Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 4
této ZD, přičemž musí být oceněny všechny ze součástí plnění. Oceněním všech součástí plnění se
rozumí:
• Ocenění jednotlivých činností uvedených v rámci bodu 1. Průzkumy a zaměření; pro vyloučení
pochybností zadavatel výslovně stanovuje, že musí být oceněny všechny jednotlivé činnosti uvedené v
Podrobném rozpisu ceny v rámci Průzkumů a zaměření;
• Ocenění činnosti uvedené v bodu 2. Projektová dokumentace;
• Ocenění činnosti uvedené v bodu 3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby; pro vyloučení
pochybností zadavatel výslovně stanovuje, že musí být oceněny všechny činnosti uvedené v
Podrobném rozpisu ceny v rámci Inženýrské činnosti a zajištění povolení stavby;
• Ocenění činnosti uvedené v bodu 4. Autorský dozor během realizace akce.
Účastník doplňuje ceny pouze do prázdných bílých polí tabulky.
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V případě bodu 1., 2. a 3. se oceněním rozumí uvedení Ceny bez DPH, DPH ve výši 21 % a Ceny s
DPH, která se rovná součtu Ceny bez DPH a DPH ve výši 21 %.
V případě bodu 4. se cena bez DPH za autorský dozor vypočte vynásobením účastníkem nabídnuté
ceny za hodinu výkonu autorského dozoru a zadavatelem stanoveného předpokladu hodin. V případě
bodu 4. se tak oceněním rozumí uvedení ceny bez DPH za 1 hodinu autorského dozoru, DPH ve výši
21 % za autorský dozor a ceny s DPH za autorský dozor, která se rovná součtu ceny bez DPH za
autorský dozor a DPH ve výši 21 % za autorský dozor.
Předpoklad hodin výkonu autorského dozoru je stanoven zadavatelem a účastník není oprávněn do
této hodnoty jakkoli zasahovat. Změna této hodnoty bude důvodem pro vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení.
Nabídková cena bez DPH se v případě celé veřejné zakázky rovná součtu:
• cen všech jednotlivých činností uvedených v rámci průzkumů a zaměření bez DPH,
• ceny projektové dokumentace bez DPH,
• ceny inženýrské činnosti a zajištění povolení stavby bez DPH; a
• součinu ceny za 1 hodinu autorského dozoru bez DPH a předpokladu hodin autorského dozoru.
Cena za součinnost při zadávacím řízení na realizaci projektu dle projektové dokumentace není
samostatně naceňována. Cena za součinnost při zadávacím řízení na realizaci projektu dle projektové
dokumentace musí být účastníkem zohledněna při nacenění jednotlivých součástí plnění (body 1. až 4.
uvedené výše) a bude tedy zohledněna v nabídkové ceně jako celku.
Účastníkem oceněná Rekapitulace nákladů k ocenění bude předložena v elektronické podobě.
Jakékoliv zásahy účastníka do Rekapitulace nákladů k ocenění jsou bez předchozího souhlasu
zadavatele nepřípustné a budou důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvedená v článku 3.2. této ZD je cenou maximální a
nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne cenu vyšší, může to být posouzeno jako nesplnění
zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Nabídková cena bude uvedena v následující struktuře:
Nabídková cena bez DPH
DPH v Kč
Nabídková cena včetně DPH
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů
týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude
zhotovitel povinen písemně oznámit zadavateli a důvod změny doložit.
Odpovědnost za správné stanovení sazby DPH nese účastník zadávacího řízení.
7.2.

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
V souladu s § 113 odst. 1 ZZVZ posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky a shledá-li nabídkovou cenu některého z dodavatelů jako mimořádně nízkou ve vztahu
k předmětu této veřejné zakázky, bude postupovat v souladu s § 113 ZZVZ. Zadavatel je oprávněn
posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě
jednotlivých dílčích cen na plnění této veřejné zakázky (jsou-li stanoveny), nikoliv pouze z hlediska
celkové nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení.

8.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Podrobné platební podmínky jsou stanoveny v Závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této
ZD.
Zadavatel upozorňuje, že neposkytuje zálohy.
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Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:
- 70 % z celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za projektovou
dokumentaci po předání finální verze projektové dokumentace, a to za předpokladu, že podle článku
V. smlouvy je finální verze projektové dokumentace akceptována objednatelem bez výhrad,
- zbylou část celkové ceny za část díla odpovídající předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a
ceny za projektovou dokumentaci (tj. zbylých 30 %) a cenu za inženýrskou činnost a zajištění
pravomocného stavebního povolení (povolení stavby) po předání pravomocného stavebního povolení
nebo ohlášení stavby,
- cena za součinnost při zadávacím řízení je již zahrnuta v celkové ceně za dílo a nebude samostatně
hrazena,
- cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu
a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského dozoru zhotoviteli. Cena bude účtována podle
skutečně odvedené činnosti dle časové (hodinové) sazby za výkon autorského dozoru uvedené v
příloze č. 4 smlouvy, vždy na základě vzájemného odsouhlasení počtu hodin objednatelem a zapsáním
výsledku do stavebního deníku. V případě, že nebude počet hodin poskytování služeb autorského
dozoru odsouhlasen či zapsán ve stavebním deníku, nemá zhotovitel nárok fakturovat tuto činnost.
Faktura (daňový doklad) musí být vystavena v listinné podobě nebo elektronicky a je splatná v době
30 dnů od vystavení.
9.

PODDOVATELSKÝ SYSTÉM
Zadavatel připouští plnění předmětné veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, v takovém
případě dodavatel:
a)

určí část nebo části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

b)

předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvede, kterou (věcně a finančně
vymezenou) část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tento seznam poddodavatelů
bude obsahovat identifikační údaje poddodavatelů v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a
jejich kontaktní údaje.

Vzor seznamu poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. V případě, že dodavatel
neplánuje plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, popř. v době podání nabídky mu tito
nejsou známi, uvede tuto informaci do přílohy č. 5 této zadávací dokumentace (přičemž tabulku
se seznamem poddodavatelů nevyplní/proškrtne).
Seznam poddodavatelů bude také součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky. Možnosti změn
poddodavatelů upravuje závazný vzor smlouvy tvořící přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek se vyhodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a
kvality.
Hodnocení nabídek bude provedeno s využitím bodovací metody dle níže uvedených kritérií.
Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé
nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné
nabídky v rámci dílčího kritéria.
Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost bude hodnotit podle následujících subkritérií:
Hodnocení bude provedeno podle dílčích kritérií uvedených v následující tabulce:
Dílčí kritéria

Váha

1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH

80 %
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Dílčí kritéria

Váha

2. Délka praxe autorizované osoby – dopravní stavby

10 %

3. Délka praxe autorizované osoby - mosty a inženýrské konstrukce

10 %

10.1. ZPŮSOB HODNOCENÍ V RÁMCI KRITÉRIA CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH
Toto kritérium je kvantitativní, přičemž v jeho rámci jsou jako výhodnější hodnoceny nižší hodnoty
před vyššími. Předmětem hodnocení dle tohoto kritéria je Celková nabídková cena v Kč bez DPH,
kterou dodavatel uvede ve Smlouvě o dílo.
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 100 bodů. Další nabídky obdrží bodovou hodnotu dle
následujícího vzorce:
nejnižší celková nabídková cena
________________________

x 100

hodnocená celková nabídková cena
Bodové hodnoty jednotlivých nabídek budou následně vynásobeny hodnotou 0,80, tj. váhou tohoto
dílčího hodnotícího kritéria.
10.2. ZPŮSOB HODNOCENÍ V RÁMCI KRITÉRIÍ DÉLKA PRAXE AUTORIZOVANÝCH OSOB
Dalšími dílčími kritérii pro hodnocení nabídky je počet měsíců relevantní odborné praxe osob, kterými
účastník prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona a to:
- autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby nebo autorizovaný technik pro obor dopravní
stavby, nekolejová doprava a
- autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik pro obor mosty a inženýrské konstrukce.
Délka relevantní odborné praxe je dobou, po kterou daná osoba vykonává funkci autorizovaného
inženýra nebo autorizovaného technika pro obor dopravní stavby (dopravní stavby, nekolejová
doprava). Délka relevantní odborné praxe se počítá od udělení příslušné autorizace do konce lhůty pro
podání nabídek. Zohledňují se pouze celé uplynulé měsíce praxe. Do délky relevantní odborné praxe
se nezapočítává doba, po kterou byla autorizace pozastavena, ani doba, po kterou byla osoba ze
seznamu autorizovaných osob vyškrtnuta. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že má být zohledněna
celková doba relevantní praxe autorizované osoby bez ohledu na skutečnost, zda byla autorizovaná
činnost prováděna pro účastníka.
10.2.1. Délka praxe autorizované osoby – dopravní stavby – váha 10 %
Délku relevantní odborné praxe účastník uvede v čestném prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 6 této
ZD. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že účastník je oprávněn uvést délku relevantní
odborné praxe pouze jedné konkrétní osoby (nelze sčítat délku relevantní odborné praxe více
autorizovaných osob).
Dle délky relevantní odborné praxe bude účastníkovi přiřazeno konkrétní bodové ohodnocení dle níže
uvedené tabulky:
Délka
relevantní
odborné
praxe

méně
než 36
měsíců

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

36
měsíců
(včetně)
až
72
měsíců

72
měsíců
(včetně)
až 108
měsíců

108
měsíců
(včetně)
a více

14/19

Silnice II/283 Bořkov - Košťálov, rekonstrukce silnice

Bodové
ohodnocení

5 bodů

10 bodů

15 bodů

20 bodů

Větší počet bodů znamená lepší nabídku. Bodové ohodnocení v rámci dílčího kritéria bude následně
přepočteno na 100 bodovou stupnici dle níže uvedeného vzorce:
body přidělené hodnocené nabídce
100

x

body přidělené nabídce (nabídkám) s nejvyšším počtem
bodů

Bodové hodnoty jednotlivých nabídek budou následně vynásobeny hodnotou 0,10, tj. váhou tohoto
dílčího hodnotícího kritéria.
10.2.2. Délka praxe autorizované osoby – mosty a inženýrské konstrukce – váha 10 %
Délku relevantní odborné praxe účastník uvede v čestném prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 6 této
ZD. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že účastník je oprávněn uvést délku relevantní
odborné praxe pouze jedné konkrétní osoby (nelze sčítat délku relevantní odborné praxe více
autorizovaných osob).
Dle délky relevantní odborné praxe bude účastníkovi přiřazeno konkrétní bodové ohodnocení dle níže
uvedené tabulky:
Délka
relevantní
odborné
praxe

méně
než 36
měsíců

36
měsíců
(včetně)
až
72
měsíců

72
měsíců
(včetně)
až 108
měsíců

108
měsíců
(včetně)
a více

Bodové
ohodnocení

5 bodů

10 bodů

15 bodů

20 bodů

Větší počet bodů znamená lepší nabídku. Bodové ohodnocení v rámci dílčího kritéria bude následně
přepočteno na 100 bodovou stupnici dle níže uvedeného vzorce:
body přidělené hodnocené nabídce
100

x

body přidělené nabídce (nabídkám) s nejvyšším počtem
bodů

Bodové hodnoty jednotlivých nabídek budou následně vynásobeny hodnotou 0,10, tj. váhou tohoto
dílčího hodnotícího kritéria.
10.3. CELKOVÉ HODNOCENÍ NABÍDEK
Celkové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že číselné hodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií
se sečte pro každou nabídku, tj. sečte se počet vážených bodů za kritérium „Celková nabídková cena
v Kč bez DPH“ a počet vážených bodů za kritérium „Délka praxe autorizované osoby – dopravní
stavby“ a počet vážených bodů za kritérium „Délka praxe autorizované osoby – mosty a inženýrské
konstrukce“, a stanoví se pořadí úspěšnosti účastníků. Ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena
nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jednotlivé
hodnoty budou při výpočtech hodnocení zaokrouhlovány vždy na 2 desetinná místa.
Pokud dvě nebo více nabídek dosáhnou stejného počtu bodů, jako ekonomicky výhodnější bude
vybrána ta nabídka, která dosáhla lepší ohodnocení (tj. vyšší počet bodů) v rámci kritéria „Celková
nabídková cena v Kč bez DPH“.
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11. VÝBĚR DODAVATELE
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření Smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek ve smyslu
bodu 10 této zadávací dokumentace.
Zadavatel odešle vybranému účastníkovi zadávacího řízení výzvu k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.
U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů ("skutečný majitel") z evidence údajů
o skutečných majitelích. Zadavatel upozorňuje, že podle § 122 odst. 7 ZZVZ vyloučí vybraného
dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit
údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci
skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,
Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle předchozího
odstavce vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných
majitelů nebo, není-li takové evidence,
a)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem; a

b)

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1.
2.
3.
4.

výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné elektronické
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady,
včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ.
V případech, kdy ZZVZ (např. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ) nebo zadavatel v zadávacích podmínkách
požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné
podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele podle § 122 odst. 7 písm. b) který nepředložil výše uvedené
údaje, doklady nebo vzorky dle požadavků zadavatele.
12. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje
[josephine.proebiz.com] dle bodu 14. této zadávací dokumentace.
Nabídka na veřejnou zakázku bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (výjimku tvoří
odborné názvy a údaje). Pro cizojazyčné doklady předložené v nabídce se použijí pravidla stanovená
v § 45 odst. 3 ZZVZ. Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném
jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce,
předloženy společně s překladem do českého jazyka.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Dodavatel předloží nabídku v následné doporučené struktuře:
• krycí list nabídky (viz příloha č.7);
• dokumenty k prokázání splnění kvalifikace; požadavky na prokázání kvalifikace a způsob jejich
prokázání jsou stanoveny v čl. 6 této zadávací dokumentace;
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• zadavatelem požadované části Závazného návrhu smlouvy, vyplněné dle pravidel stanovených v čl.
5 této zadávací dokumentace;
• informace o poddodavatelích dle čl. 9 této zadávací dokumentace;
• ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem
požadované přílohy a dokumenty nebo dokumenty předložené dle uvážení dodavatele).
V nabídce musí být uvedena identifikace dodavatele jeho obchodní firmou nebo názvem, sídlem, IČ,
DIČ, identifikátor datové schránky dodavatele a informace o kontaktní osobě dodavatele, včetně
telefonického a emailového spojení na tuto osobu, jež bude odpovídat za veškerou komunikaci
se zadavatelem. K tomuto účelu zadavatel doporučuje využít krycí list, jehož vzor tvoří přílohu č. 7
této zadávací dokumentace.
V případě společné účasti dodavatelů („společnost“), bude v nabídce stanoven „vedoucí společník“,
který bude pověřený ostatními dodavateli („společníci“) jednat (včetně běžné komunikace) a
zastupovat společnost. Za takové pověření se považuje též provedení registrace v elektronickém
nástroji. V případě společné účasti dodavatelů bude součástí nabídky i kopie smlouvy o společnosti
(sdružení/konsorciu), zakládající společnou účast dodavatelů v zadávacím řízení. V případě společné
účasti dodavatelů zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí ve smyslu § 211
ZZVZ veškerá komunikace a veškeré úkony v rámci zadávacího řízení mezi zadavatelem a
dodavatelem probíhat pouze písemnou formou a elektronicky (datovou schránkou, e-mailem,
elektronickým nástrojem). Elektronické nabídky musí být podané výhradně přes elektronický
nástroj josephine.proebiz.com.
Zadavatel dodává, že z důvodu podání nabídky využitím elektronického nástroje nemusí být nabídka
(ani její dílčí části) podepsaná elektronickým podpisem.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje „JOSEPHINE“, včetně informací
o používání elektronického podpisu jsou uvedeny v příloze č. 8 zadávací dokumentace. Pro podání
nabídky je nezbytná registrace dodavatele v elektronickém nástroji „JOSEPHINE“. Je tedy v zájmu
dodavatele tuto registraci provést v dostatečné lhůtě před ukončením podání nabídek.
13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně v elektronické podobě,
a to nejlépe prostřednictvím elektronického nástroje „JOSEPHINE“, případně také datovou
schránkou nebo e-mailem adresovaným kontaktní osobě zadávacího řízení vymezené v bodě 1.2 výše.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Pokud nebude žádost doručena alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti dodavatele, uveřejní
stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci (tedy na profilu Zadavatele a
v elektronickém nástroji JOSEPHINE) nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti
dodavatele.
Místo plnění vymezené touto zadávací dokumentací je veřejně přístupným prostorem, a proto
zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.
14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ a v návaznosti na § 211 odst. 3 ZZVZ v elektronické
podobě. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
Dodavatel je povinen podat nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro podání
nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje „JOSEPHINE“ na uvedené
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elektronické adrese: josephine.proebiz.com. Veškeré informace k elektronické komunikaci a
způsobu podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 8 zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 18. 8. 2022 v 10:00 hodin.
Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.
15. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.
16. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ
Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZZVZ, uvádí zadavatel níže další informace vztahující se
k průběhu celého zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

právo podanou nabídku účastníku nevracet;
oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem a zadavatelem týkající se záležitostí
souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch
účastníků žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby účastníci používali jako
jazyk také slovenštinu;
písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky;
právo zadavatele zrušit zadávací řízení v souladu se ZZVZ;
zadavatel nepřipouští varianty nabídky;
právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí, v této zadávací
dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V takovém případě podle charakteru změny či
doplnění zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek;
účastníci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení,
včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod., a to ani v případě zrušení
zadávacího řízení dle ZZVZ;
zadavatel si v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce
účastníka u třetích osob a účastník je povinen poskytnout zadavateli v této souvislosti veškerou
součinnost;
zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že vybraný dodavatel je v souladu s § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;
zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. Uvedená
oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění;
zadavatel si vyhrazuje, že je oprávněn informace, jež v souvislosti se Smlouvou na plnění této
veřejné zakázky obdržel od dodavatele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména
z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace, resp.
povinnosti uveřejňování smluv podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel proto souhlasí
s uveřejněním takových informací zadavatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění
smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým
či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění
smluvních stran uplatňovat svá práva z uzavřené Smlouvy. Dodavatel výslovně souhlasí, že
Smlouva (včetně případných příloh, změn a dodatků) může být bez jakéhokoliv omezení
uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek;
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l)

zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku s ohledem na zásady společensky odpovědného zadávání.
Podmínky týkající se tohoto společensky (sociálně) odpovědného zadávání jsou vymezeny
v Závazném návrhu smlouvy. Zadavatel doplňuje, že s ohledem na předmět a povahu veřejné
zakázky není použití inovativních produktů a technologií efektivní, a proto není stanoveno.

17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1:

Specifikace akce

Příloha č. 2:

Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 3:

Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 4:

Rekapitulace nákladů k ocenění

Příloha č. 5:

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6:

Vzor čestného prohlášení o délce praxe

Příloha č. 7:

Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 8:

Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine

V Liberci
podepsal
Ing JAN Digitálně
Ing JAN RŮŽIČKA
2022.08.01
RŮŽIČKA Datum:
15:45:04 +02'00'

………………………………

…………………………

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička, ředitel
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