V Říčanech dne 20.10.2014
Č.j.: 1124/14/KSUS/R/ZAM
Reg.č. 35/2014/most
Vyřizuje: Zamazalová L, Mgr.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
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„III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2“
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OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je souhrnem požadavků Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí při zpracování
své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných právních předpisů.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto
požadavky je každý účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.
Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení Uchazeče z účasti v zadávacím řízení.
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Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky, označovány jako
„Uchazeč“, „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, vyhlašující zadání veřejné zakázky je označen jako „Zadavatel“ nebo „Objednatel“.

1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název Zadavatele

:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo

:

Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

IČ

:

00066001

DIČ

CZ00066001

Zastoupený

2.

:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

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

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající v provedení díla „III/3291
Vrbčany, most ev. č. 3291-2“.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této ZD a projektové dokumentaci včetně
soupisů prací a souhrnného listu, které jsou přílohami č. 1 a 2 této ZD.
Zadavatel upozorňuje, že na dílo, jehož provedení je předmětem veřejné zakázky, nebylo ke dni zahájení
zadávacího řízení vydáno stavební povolení nebo nenabylo právní moci. Účinnost smlouvy o dílo je tak
vázána k okamžiku nabytí stavebního povolení na stavbu právní moci. Zadavatel však důvodně očekává
vydání stavebního povolení nebo jeho nabytí právní moci a zároveň důvodně předpokládá, že pravomocné
stavební povolení nebude stanovovat jakékoli podmínky, které by měnily podstatu veřejné zakázky nebo
projektovou dokumentaci či soupis prací a souhrnný list stavby, které jsou přílohou této ZD.
Veškerá technická dokumentace potřebná pro realizaci a předání stavby bude předložena Uchazečem a
odsouhlasena Zadavatelem.
Plnění veřejné zakázky je spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
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Součástí předmětu plnění je dále:
 Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně
vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné
vytyčovací sítě.
 Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických
plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do
katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření hranic
pozemků). Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v termínu
a počtu paré dle potřeb objednatele.
 Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) – Prováděcí dokumentace
zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních
podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je
předání dokumentace v tištěné podobě ve 3 paré a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a
uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC,
apod.)
 Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 12
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1
(12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné
podobě ve 3 paré a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě
tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
 Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Součástí je předání
dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě v
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) a zanesení do systému BMS.
 Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí:
náklady spojené s přípravou a realizací stavby
náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem
na staveniště
staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů
s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.)
 Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.
 Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).
 Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a
zabezpečení pracoviště.
 Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do předání díla.
 Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní
údržby.
 Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace
v požadovaném počtu paré (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě,
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu.
 Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:
pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě
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pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě
monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě
archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených zpracovatelem;
výše nákladů musí být Objednatelem předem odsouhlasena)
záchranný archeologický průzkum
geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací, odsouhlasených
dozorem objednatele - TDI; výše nákladů musí být Objednatelem předem odsouhlasena)
doplňující geotechnický průzkum (fakturace dle prokazatelně provedených prací
odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI; výše nákladů musí být
Objednatelem předem odsouhlasena)
zkoušení konstrukcí a prací
Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení
díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Uchazeč měl nebo mohl vědět.
-

Provádění díla:
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadávacími podklady, se schválenými projekty,
s podmínkami právoplatných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, s požadavky
veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními ujednáními. Dodavatel dále
zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro
tento obchodní případ budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné. Je-li v ZD definován konkrétní
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce může být
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
Dodavatel je povinen ocenit celý předmět veřejné zakázky v souladu s obsahem soupisů prací a to vždy v
rozsahu vymezeném ve výše uvedené prováděcí projektové dokumentaci stavby. Stavba bude vybraným
Dodavatelem jako zhotovitelem díla provedena v souladu s uvedenou projektovou dokumentací stavby
v úrovni projektu pro realizaci stavby, technickými specifikacemi a technickými a uživatelskými standardy
stavby a soupisem prací, které jsou součástí ZD stavby.
Zhotovitel je povinen zpracovat potřebná dočasná dopravní opatření a požádat příslušný úřad o stanovení
přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu
v souvislosti s omezeními spojenými s realizací stavby zodpovídá v průběhu prací Zhotovitel.
Soupis prací a souhrnný list stavby:
Soupis prací a souhrnný list stavby jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou se ZD poskytnuty
Uchazeči.
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na základě soupisu prací a souhrnného listu stavby (ocenění všech
položek soupisu prací a souhrnného listu stavby vyjma Objektu 431, viz. níže), které obsahují rozsah a druh
požadovaných stavebních prací a použitého materiálu. Očekává se, že se Dodavatel seznámí s podrobným
popisem prací a s požadavky projektu a pečlivě zváží všechna množství do soupisu zahrnutá. Případné
připomínky Dodavatel uplatní formou písemné žádosti o dodatečné informace.
V ceně díla budou zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti s plněním
předmětu díla vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality.
Zadavatel nepřipouští upravovat, či měnit položky soupisu prací a souhrnného listu stavby.
Zadavatel dále upozorňuje, že mimořádně nízká nabídková cena se v souladu s § 76 a § 77 zákona posuzuje
v podrobnostech položek soupisu prací a souhrnného listu stavby. Pokud hodnotící komise shledá u
Uchazeče mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude Uchazeč muset být schopen k dotazu zadavatele
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(resp. hodnotící komise) odůvodnit nabídnuté jednotkové ceny na úrovni jednotlivých položek soupisu prací
a souhrnného listu stavby.
Technická specifikace a technické uživatelské standardy stavby:
Technické specifikace a technické uživatelské standardy stavby vyplývají z projektové dokumentace stavby.
Pro dodávky výrobků a zařízení, u kterých nebylo možné tyto technické specifikace a technické uživatelské
standardy stavby stanovit popisem v textové nebo grafické části projektové dokumentace stavby, je
specifikace těchto požadavků určena přílohou formou katalogových nebo technických listů, případně pak
odkazem výrobek určitého výrobce jeho běžně známým typovým označením.
Dále jsou pak technické specifikace stanoveny souhrnem základních právních regulativů OZ, přičemž
všeobecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným předpisům, ČSN,
příslušným ON, technologickým předpisům a požadavkům PS. Přitom pro budoucí smluvní vztah mezi
Objednatelem a Zhotovitelem platí, že příslušné části ČSN vztahujících se k předmětu díla, jejichž
dodržování je, nebo bude v době realizace díla dobrovolné, jsou při realizaci tohoto díla závazné.
Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce příp. distributora,
bude Zhotovitel povinen, v případě požadavku objednatele stavby, předložit technologický předpis
případně montážní návod, pro ověření dodržení předepsaných postupů provádění montážních prací.
Pokud ZD (projektová dokumentace, soupis prací) obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména,
specifická označení zboží a služeb, může Uchazeč nabídnout výrobek, materiál, zařízení či prostředek
obdobných technických a funkčních vlastností.
Bezpečnost a ochrana zdraví:
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany
životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci předmětu zakázky
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a
rizik s touto činností spojených.
Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat pro
provádění díla. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla.
Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit
čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím
způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel a to až do
předání a převzetí řádně dokončeného díla, kdy toto nebezpečí přechází na Objednatele.
Odpady:
Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu musí být zahrnuty v ceně díla.
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Podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání
s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel
je povinen při přejímce díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce.
Staveniště:
Předání staveniště Zhotoviteli bude uskutečněno písemnou formou po účinnosti smlouvy o dílo. V zápise
uvede Objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání. Zhotovitel převezme
veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené nerespektováním zejména dále uvedených
podmínek:
 všechny plochy dotčené výstavbou a eventuelní škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být
Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady;
 Zhotovitel zajistí na své náklady vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro
provedení díla a jeho provoz;
 pokud bude nutné v souvislosti s prováděním díla zajistit, umístit nebo přemístit dopravní značení,
průběžnou údržbu atp. provede tyto práce Zhotovitel, vč. projednání dopravního značení s příslušnými
veřejnoprávními orgány;
 Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností;
 Zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k
provedení díla;
 Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy
(Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo
jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím
písemném svolení Objednatele).
Zařízení staveniště:
Rozsah zařízení staveniště, jeho uvažované umístění a připojení na sítě bude předložen k odsouhlasení
Objednateli.
Veškeré náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště budou hrazeny Zhotovitelem,
stejně tak poplatky za zábory veřejných ploch, eventuelně poplatky za užívání komunikací atp.
Vyklizení staveniště:
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit v době deseti dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla.
Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné
k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po
odstranění těchto vad je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště
zcela vyklidit.
Normy a způsob ověřování kvality:
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály,
polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, popřípadě dalšími
požadavky uvedenými ve stavebním deníku nebo v dodatku ke smlouvě o dílo odpovídají v celém rozsahu
příslušné technické normě, eventuelně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní
dokumentaci je Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele.
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Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla
Objednatelem.
Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive jeho zástupce pro věci technické – TDI, ke všem
zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi nebo mimo něj.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 14 182 900 Kč bez DPH a byla stanovena v souladu s § 16
zákona jako předpokládaná výše peněžitého závazku Zadavatele za dobu účinnosti smlouvy o dílo.
3.

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY – ČASOVÝ HARMONOGRAM

Pro zajištění plynulého provádění prací Dodavatel zpracuje a předloží jako součást nabídky časový plán
výstavby – časový harmonogram. Tento bude pro Uchazeče závazný a bude nedílnou součástí smlouvy o
dílo doložené v nabídce.
Časový harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmý časový postup
Uchazeče (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci stavby.
Uchazeč je při zpracování časového harmonogramu povinen respektovat, že realizace díla musí být
ukončena nejpozději do 31. 10. 2015.

4.

DOBA PLNĚNÍ
Předpokládaný termín zahájení
: Staveniště bude předáno nejpozději do 5 dnů od doručení
písemného vyrozumění o účinnosti smlouvy.
Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 5 dnů od
odsouhlasení RDS.

Zahájení realizace díla

Předpokládané
datum
realizace
Termín vyklizení staveniště

5.

Ukončení realizace
ukončení : 31. 10. 2015
:

do 10 dnů od předání a převzetí díla.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění veřejné zakázky: most ev. č. 3291-2 v obci Vrbčany, Středočeský kraj

6.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatelem organizovaná prohlídka místa plnění se nepředpokládá.
Místo plnění vymezené touto ZD je veřejně přístupným prostorem, a proto Zadavatel nebude organizovat
prohlídku místa plnění.
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7.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Kompletní ZD je uveřejněna na profilu Zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/krajska-sprava-a-udrzba-silnic-stredoceskeho-kraje-prispevkova-organizace_1720/.
Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k ZD. Žádost musí být písemná a musí
být Zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Byla-li žádost o dodatečné informace k ZD doručena ve stanovené lhůtě, je Zadavatel povinen poskytnout
Dodavateli dodatečné informace k ZD nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Znění
dodatečných informací Zadavatel rovněž uveřejní na svém profilu.
Žádost o dodatečné informace doručí Dodavatel na adresu sídla Zadavatele.

8.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Prokázání kvalifikace v nabídce Uchazečů
Uchazeč je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen prokázat
splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Pokud za Uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče.
Uchazeč může k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) až d) zákona předložit za podmínek stanovených v § 127 zákona
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Uchazeč může k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit za podmínek stanovených v § 134 zákona
certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne starší než 1 rok. 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, nahrazuje tento certifikát
v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí
být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá Uchazeč v českém nebo slovenském jazyce.
Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Čestná
prohlášení je dodavatel povinen předložit v originále nebo úředně ověřené kopii.
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních
předpokladů, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů Uchazeče, pokud se týká
ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.
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Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.
Pokud Uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem v plném
rozsahu, je oprávněn v souladu s § 51 zákona prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím subdodavatele.
Zadavatel upozorňuje, že pokud uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím
subdodavatele, je povinen jako součást nabídky předložit i doklady dle ust. § 51 odst. 4 zákona, tj. čestné
prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis
z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán a smlouvu se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona.
Zadavatel upozorňuje, že z předložených smluv dle § 51 odst. 4 písm. b) zákona musí vyplývat konkrétní
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. Musí z nich tedy vyplývat, že
subdodavatel je zavázán Uchazeči k poskytnutí plnění v rozsahu, v jakém je splnění kvalifikace prokazováno
právě prostřednictvím tohoto subdodavatele, popřípadě osob, které tento subdodavatel poskytuje (typicky
jeho zaměstnanci; v takovém případě ze smlouvy musí vyplývat, že daná osoba je zaměstnancem
subdodavatele). Dostatečným předmětem smlouvy tedy není např. pouhé poskytnutí určitého oprávnění za
účelem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona
Zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení, aby uchazeči o veřejnou zakázku splňovali základní
kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením dokladů prokazujících
splnění základních kvalifikačních předpokladů, kterými ve smyslu § 53 odst. 3 zákona jsou:
a)
b)
c)
d)

výpis z evidence Rejstříku trestů – viz § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona,
potvrzení příslušného finančního úřadu – viz § 53 odst. 1 písm. f) zákona,
potvrzení příslušného orgánu či instituce – viz § 53 odst. 1 písm. h) zákona,
čestné prohlášení – viz § 53 odst. 1 písm. c) až e), část f), g), i) až k) zákona, jehož vzor je přílohou
č. 5 této ZD.

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
Zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení, aby uchazeči o veřejnou zakázku splňovali profesní
kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) zákona.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením dokladů prokazujících
splnění profesních kvalifikačních předpokladů, kterými ve smyslu § 54 zákona jsou:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na činnost
odpovídající předmětu plnění, tedy:
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
 výkon zeměměřičských činností.
c) osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
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 Autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel pro obor dopravní stavby nebo mosty a inženýrské
konstrukce (Zadavatel upozorňuje, že je-li prokazováno jinou osobou než uchazečem, či
zaměstnancem uchazeče, je taková osoba ve smyslu zákona subdodavatelem)
Uchazeč předloží pro realizaci této veřejné zakázky Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob
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.
 Autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel pro obor geotechnika (Zadavatel upozorňuje, že je-li
prokazováno jinou osobou než uchazečem, či zaměstnancem uchazeče, je taková osoba ve smyslu
zákona subdodavatelem)
Uchazeč předloží pro realizaci této veřejné zakázky Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob
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.

Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení, aby uchazeči o veřejnou zakázku prokázali ekonomickou a
finanční způsobilost ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, jehož
vzor je přílohou č. 5 této ZD, ve kterém prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou
zakázku.
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
Zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení, aby uchazeči o veřejnou zakázku splňovali technické
kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona.
a)

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona splní Uchazeč, který
v posledních 5 letech realizoval nejméně 3 stavební práce v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo
oprav mostů s investičními náklady min. 7 000 000 Kč bez DPH každá.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením seznamu
realizovaných stavebních prací splňujících výše uvedené požadavky Zadavatele. Součástí seznamu
bude rovněž osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a
odborně.

b)

Dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona splní Uchazeč, který pro
plnění předmětu veřejné zakázky disponuje nejméně 2 techniky, kteří splňují následující požadavky
Zadavatele:
člen č. 1 – hlavní stavbyvedoucí
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VŠ/SŠ,
znalost českého jazyka na komunikativní úrovni,
min. 5 let praxe v oboru,
autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby (autorizovaný inženýr,
technik nebo stavitel),
zkušenosti s řízením v této pozici na min. 2 dopravních stavbách s investičními náklady min.
7 000 000 Kč bez DPH.

člen č. 2 – zástupce hlavního stavbyvedoucího (specialista mosty)
VŠ/SŠ,
znalost českého jazyka na komunikativní úrovni,
min. 5 let praxe v oboru,
autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel),
zkušenosti s řízením v této pozici na min. 2 stavbách novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav mostů
s investičními náklady min. 7 000 000 Kč bez DPH.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením seznamu
techniků splňujících výše uvedené požadavky Zadavatele. Součástí uvedeného seznamu bude rovněž:
životopis každého z techniků (obsahující nejméně následující údaje: jméno a příjmení člena
týmu, popis funkce člena týmu na plnění veřejné zakázky, údaj o zaměstnavateli, popř. IČ člena
týmu, čestné prohlášení o odborné zkušenosti s přehledem profesní praxe nebo odborné
kvalifikace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, další údaje prokazující splnění
požadavků zadavatele);
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto techniků - osvědčení o autorizaci ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
čestné prohlášení o participaci konkrétního technika na deklarované službě v minulosti
v požadované pozici a toto čestné prohlášení podepsané tímto technikem;
Splnění výše uvedených požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci musí jednoznačně
vyplývat z doložených profesních životopisů členů týmu.
Ze seznamu či profesních životopisů musí vyplývat, že uvedené osoby mají požadované zkušenosti a
kde tyto zkušenosti nabyly. U každého člena týmu budou uvedeny kontaktní údaje osoby, u níž lze
uváděné zkušenosti ověřit.
Při nesplnění některého požadavku v kterémkoliv z profesních životopisů, posoudí Zadavatel tento
kvalifikační předpoklad jako nesplněný.
9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena musí být zpracována v české měně (Kč) jako cena maximální za splnění specifikovaného
předmětu plnění veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena bude obsahovat veškeré
práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému splnění předmětu veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu,
které vyplývají ze zadávacích podmínek, i kdyby nebyly slovně popsány v některé z položek soupisu prací a
souhrnného listu stavby.
V souvislosti s tímto také zadavatel upozorňuje, že nabídková cena musí zahrnovat všechny položky soupisu
prací a souhrnného listu stavby v požadované kvantitě. Při zpracování nabídkové ceny tak nelze vycházet
z předpokladů, že zadavatel bude poptávat některou z položek v nižším rozsahu a cenu položky z tohoto
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důvodu podcenit (položky musí být oceněny reálnými cenami, které musí být Uchazeč schopen v případě
potřeby zdůvodnit).
Pro ocenění dílčích položek předmětu této veřejné zakázky použije Uchazeč soupis prací a souhrnný list
stavby v elektronické podobě - viz příloha č. 2 ZD (Uchazeč ocení jednotlivé položky soupisu prací a
souhrnného listu stavby, a to bez úprav a změn textů a řazení položek soupisu prací a souhrnného listu
stavby). Uchazečem oceněný soupis prací a souhrnný list stavby bude předložen v tištěné i v elektronické
podobě. V obou verzích musí být shodný.
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 76 a § 77 zákona se posuzuje mimořádně nízká nabídková cena
v podrobnostech položek soupisu prací a souhrnného listu stavby. V případě shledání mimořádně nízké
ceny je pak nezbytné vyžádat si od Uchazeče písemné zdůvodnění dotčených částí nabídky. Pokud Uchazeč
písemně neodůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nedostaví se k podání vysvětlení nebo posoudí-li
hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být jeho nabídka vyřazena a zadavatel
Uchazeče následně ze zadávacího řízení vyloučí.
Zadavatel rovněž upozorňuje, že pokud Uchazeč neocení některou z položek soupisu prací a souhrnného
listu stavby, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena a Uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Výše uvedené neplatí pro Objekt 431 Přeložka vedení VO. Položky zahrnuté pod tento objekt uchazeč
nenaceňuje, přestože je povinen zajistit jejich provedení. Zadavatel uhradí zhotoviteli skutečné náklady,
které mu vzniknou při realizaci těchto objektů. Výše těchto nákladů musí být zadavatelem předem
odsouhlasena.
Jakékoliv zásahy Uchazeče do soupisu prací a souhrnného listu stavby jsou bez předchozího souhlasu
Zadavatele nepřípustné a budou důvodem pro vyloučení nabídky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvedená v článku 2. této ZD je cenou maximální a
nepřekročitelnou. V případě, že Uchazeč nabídne cenu vyšší, může toto být posouzeno jako nesplnění
zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení Uchazeče.
Nabídková cena bude uvedena v následující struktuře:
 Nabídková cena bez DPH
 DPH ve výši 21 % v Kč
 DPH ve výši 15 % v Kč
 Nabídková cena včetně DPH
Nabídkovou cenu bude možné v souvislosti s provedením díla v rozsahu Objektu 000, 001, SO 101, 181,
201, 801 a 901 překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to
nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude Dodavatel povinen písemně
oznámit Zadavateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy.
Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Zadavatelem a
v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
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10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší
nabídková cena.
Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové
ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
11. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou blíže specifikovány v návrhu smlouvy o dílo.

12. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
Návrh podepsaný osobou jednající jménem nebo za Uchazeče bude součástí nabídky Uchazeče.
Zadavatelem předepsaný návrh smlouvy obsažený v příloze ZD je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí
Uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Uchazeč doplní pouze požadované údaje, které jsou ve
smlouvě pro tento účel označeny (místa zvýrazněná zelenou barvou).
V případě, že Uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, může být jeho nabídka
vyřazena jako nepřijatelná a Uchazeč může být z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
K návrhu smlouvy Uchazeč připojí požadované přílohy, kterými jsou časový plán výstavby - časový
harmonogram, oceněný soupis prací a souhrnný list stavby.
Údaje doplněné Uchazečem do návrhu smlouvy o dílo musí být doplněny v souladu s nabídkou Uchazeče.

13. ČLENĚNÍ NABÍDKY
1.
2.
3.
4.

5.

Krycí list nabídky (viz příloha č. 3 ZD)
Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění,
ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
Doklady prokazující splnění kvalifikace
Seznamy a prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona, tedy:
a)
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů Uchazeče, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u Zadavatele
b)
má-li Uchazeč formu akciové společnosti, 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 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Návrh smlouvy o dílo (včetně všech příloh)
a)
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací a souhrnný list stavby
b)
Příloha č. 2 – časový plán výstavby - časový harmonogram
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6.
7.

Smlouva se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona, popř. u společné nabídky
smlouva ve smyslu § 51 odst. 6 zákona (je-li relevantní)
Přílohy (nepovinné)

14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

:

MÍSTO

:

13.11.2014, 10:00 hodin
Podatelna Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvkové organizace Zborovská 11, 150 21
Praha 5

Nabídky, které budou podány po lhůtě pro podání nabídek, Zadavatel neotevře a bude na ní pohlíženo, jako
by nebyla podána. Tyto nabídky si ponechá a Uchazeče v souladu s § 71 odst. 5 zákona bezodkladně
písemně vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek.
Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Linda Zamazalová,
tel. 702 010 794, e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz
15. ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

:

13.11.2014, 10:00 hodin (otevírání obálek bude zahájeno
neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek)

MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

:

Sídlo Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě osob účastnících se ze strany Zadavatele, maximálně 1
zástupce každého Uchazeče, který se prokáže, v případě statutárního zástupce výpisem z obchodního
rejstříku, v případě jiné osoby plnou mocí vystavenou statutárním orgánem uchazeče a některým z dokladů
prokazujícího jeho totožnost. Osoba zastupující Uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční
listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního Uchazeče je dále možná přítomnost jednoho tlumočníka.
16. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 120 dnů.
17. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předána v jednom vyhotovení (originálu) v uzavřené obálce označené názvem zakázky a
heslem „N
NEOTEVÍRAT“.
Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy o dílo (včetně všech jejích příloh) v otevřeném
(editovatelném) formátu.
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Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přiloženém návrhu smlouvy o dílo.
Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána (příp. orazítkována pokud Uchazeč používá razítko)
Uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu Uchazeče v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu,
v takovém případě doloží Uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v
českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku se zabezpečením proti
manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na
konci za vlastní nabídkou Uchazeče.

18. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE









Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit či změnit zadávací podmínky.
Uchazeč podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby Zadavatel uveřejnil na svém profilu informace a
dokumenty dle § 147a zákona, jakož i další doklady a informace, k jejichž uveřejnění je Zadavatel ze
zákona povinen.
Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a
skutečnosti deklarované Uchazečem v jeho nabídce.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.
Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč před podpisem (resp. současně s podpisem) smlouvy na
realizaci Veřejné zakázky Zadavateli prokázal, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti
s prováděním díla (tj. v souvislosti s realizací Veřejné zakázky). Výše pojistného plnění dle uvedené
pojistné smlouvy musí být stanovena minimálně ve výši 14 182 900,- Kč. Pokud vybraný uchazeč
neprokáže, že má uzavřenou uvedenou pojistnou smlouvu, bude to považováno za neposkytnutí řádné
součinnosti potřebné k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zákona.

V Praze dne 20.10.2014

Bc. Zdeněk
Dvořák

Digitálně podepsal Bc. Zdeněk Dvořák
DN: c=CZ, o=Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace [IČ 00066001], ou=2401,
cn=Bc. Zdeněk Dvořák,
serialNumber=P321387, title=Ředitel
organizace
Datum: 2014.10.20 10:43:49 +02'00'

…………………………………
Bc. Zdeněk Dvořák
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
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