Evidenční číslo zadavatele: P-ST-10-2021

III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Jihlavě dne:

1. 4. 2021

Ing. Radovan Necid
ředitel
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Úvod, identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Ing. Radovanem Necidem
ředitel organizace

IČO:

00090450

DIČ:

CZ00090450

Kontaktní osoba:

Bc. Petra Grmelová
referent oddělení obchodní a veřejných zakázek

Telefon:

567 117 168

Obecná URL:

www.ksusv.cz

Profil zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Nadřízený orgán:
Zřizovatel:

Kraj Vysočina

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, jako veřejný zadavatel ve
smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyzývá tímto neomezený počet
dodavatelů k podání nabídky pro veřejnou zakázku na stavební práce.
Předmětem veřejné zakázky je oprava mostu za účelem prodloužení jeho životnosti a
zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci silniční sítě Kraje Vysočina.
Podle druhu a způsobu zadávání jde o podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.
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1. Předmět zadávacího řízení
1.1. Předmět veřejné zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v realizaci stavby
III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1, v rozsahu stanoveném touto zadávací
dokumentací.
Předmětem díla je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k
dokončení výše uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli.
Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad.
2. Technické podmínky a požadavky zadavatele
2.1. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je oprava demolice stávajícího nadjezdu mostu ev. č.
12920-1 nad silnicí I/19 a jeho náhradu novou mostní konstrukcí s normovou
zatížitelností a záchytným systémem. Obec se nachází v okrese Pelhřimov, Kraj
Vysočina.
Podrobná specifikace veřejné zakázky, technická specifikace stavby, soupis stavebních
prací, dodávek a služeb stanovená v rozsahu stanoveném v § 2 prováděcí vyhlášky
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a další
požadavky na plnění, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby
„III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“ (dále projektová dokumentace), kterou
vypracovala projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, se sídlem Osová 20,
625 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Rostislav Otevřel, autorizovaný inženýr pro
mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1006822.
Projektová dokumentace včetně příslušných vyjádření k provedení stavby tvoří přílohu
A1 zadávací dokumentace.
Soupisy prací tvoří přílohu A2 zadávací dokumentace.
Další technické podmínky jsou stanoveny v příloze A3 zadávací dokumentace.
Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr uvedeny technické nebo
obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých
materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky
použití i jiných, rovnocenných řešení a materiálů, pokud je účastník zadávacího řízení
nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich funkci a kvalitu.
Zadavatel připouští ve smyslu ustanovení § 90 a § 91 zákona použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení. To platí ve všech případech, kdy zadavatel
stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy či technické
dokumenty.
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2.2. Termíny a lhůty plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění je květen 2021.
Bližší termín plnění zadavatel stanovil v návrhu smlouvy o dílo.
Podmínky pro změnu termínu plnění
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín
předpokládaného zahájení plnění dodržet (zejména prodloužením doby trvání
zadávacího řízení) je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín
zahájení. Doba plnění se pak prodlužuje o dobu shodnou s prodlením zadavatele tak,
aby celková lhůta, po kterou je uskutečnění plnění vyžadováno, zůstala zachována.
Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn
předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.
Další údaje o termínu plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách (příloha B3) a
návrhu smlouvy o dílo (příloha B2).
2.3. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je most ev. č. 12920-1 Leskovice, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina.
3. Vymezení klasifikace veřejné zakázky
Kód CPV:
45221100-3

Stavební úpravy mostů

45233100-0

Stavební úpravy komunikací

45223500-1

Železobetonové konstrukce

44212120-6

Mostní konstrukce

45262510-9

Kamenické práce

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsob financování
4.1.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena na profilu zadavatele a případně
v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

4.2.

Zadavatel předpokládá veřejnou zakázku financovat z investičních prostředků
přidělených zřizovatelem.
5. Vyhrazené změny závazku

5.1. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze
smlouvy o dílo pouze za podmínek, stanovených v obchodních podmínkách (zejména
změna sazby DPH, změna poddodavatele, změna lhůty plnění atd.).
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5.2. Zadavatel si pro dobu realizace plnění předmětu veřejné zakázky nevyhrazuje
podmínku změny dodavatele dle § 100 odst. 2 zákona.
6. Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
7. Jistota
7.1.

Zadavatel požaduje, aby účastnící zadávacího řízení poskytli jistotu ve výši 170.000,-Kč (slovy sto sedmdesát tisíc korun českých). Jistotu poskytne účastník, který podá
nabídku, a to formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní
záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele, v souladu s ustanovením § 41
zákona.

7.2.

Další podmínky pro poskytnutí jistoty
Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: 18330681/0100. Při vložení
peněžní částky na účet zadavatele je nutné uvést variabilní symbol: 0200102021 a
specifický symbol: IČO dodavatele.
Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději
poslední den lhůty pro podání nabídek.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty v souladu
s ustanovením § 41 odst. 4 zákona.
8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

8.1. Strukturovaná nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha B2)
v Kč, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.
8.2. Dodavatel, jako součást nabídky, předloží oceněný soupis prací v členění dle
jednotlivých stavebních objektů a po položkách v souladu se soupisem prací
obsaženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje předložit digitální podobu
oceněného soupisu prací v datovém formátu XC4.
Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na
internetové adrese www.xc4.cz .
V případě, že dodavatel nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení
ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul
pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz .
Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže
internetové adrese.
V případě užití jiného datového formátu pro předložení elektronické podoby
oceněného soupisu prací se musí jednat o otevřený a volně dostupný formát
s datovou strukturou, která splňuje požadavky definované vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Použitý datový
formát musí umožnit transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty
pro sestavení soupisu prací a nabídkové ceny. Formátem elektronického soupisu prací
může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na adrese
www.xc4.cz .
Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v soupisu prací bude totožný
s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo.
8.3. Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky dle
předmětu nebo jednotlivých položek příslušných soupisů prací s výkazem výměr, se
zakalkulováním všech prací, dodávek a služeb, potřebných ke zdárnému dokončení
díla. Oceněné soupisy prací jako položkové rozpočty budou součástí nabídky. Soupisy
prací jsou přílohou A2 této zadávací dokumentace.
8.4. Výše jednotkových cen budou stanoveny na základě vlastní kalkulace. Jednotkové ceny
musí zahrnovat všechny práce, dodávky a služby, a to i pomocné, vyplývající
z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích
podkladech nebo z nich vyplývajících a jsou nutné pro zdárné dokončení díla a jeho
uvedení do provozu.
8.5. Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména:
a)

Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je
předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci po dobu záruční
lhůty.

b)

Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších
předmětů pro bezvadné realizované dílo.

c)

Náklady na přípomoci, lešení, přesuny hmot pro vnitřní i vnější dopravu, na
skladování, dovozné, balné, zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí,
poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré údržbářské,
opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné
konstrukce pro jakoukoliv výšku, není-li uvedeno samostatně.

d)

Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla, bude
prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy zbylé suti, hmot a
odpadků během zhotovování díla pravidelně prováděné a dle potřeby.

e)

Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů
sloužících pro zhotovení díla.

f)

Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla
potřebné.

g)

Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených
výstavbou.
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h)

Náklady na ochranu a pojištění zhotovovaného a díla až do přejímky - (na
ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech
stávajících a nových konstrukcí a jiných škod).

i)

Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti
práce, při demontážích, bourání a nové výstavbě.

j)

Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů
kvality práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a atesty podle
technologických předpisů nebo potřebných norem pro prokázání bezchybné
funkce díla.

k)

Náklady na poskytnutí odborného dohledu, tj. zejména odpovědného
stavbyvedoucího.

8.6. Takto nabídnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit,
pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Cena obsahuje veškeré
náklady dodavatele nutné k realizaci díla.
8.7. Cena dále zahrnuje náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení
díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů,
dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky,
náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných, normami a
vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, náklady na nutná či úřady stanovená
opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na
provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
Zadavatel s dodavatelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby
dodavatel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli výše uvedených služeb.
Pokud to nebude možné, zavazuje se vybraný dodavatel během stavby odebrané
služby či spotřebované energie uhradit zadavateli.
8.8. Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkových rozpočtech,
které vzniknou ze soupisů prací (příloha A2), do kterých účastník zadávacího řízení
v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých
prací a dodávek) a tento zadavateli v rámci své nabídky předloží.
8.9. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její složka (např. ceny v rámci jednotlivých
položek soupisů prací), uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít
kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští v rámci nabídky nulovou cenu.
9. Obchodní a platební podmínky
9.1. Stanovení obchodních podmínek zadavatele
V návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce § 37 odst. 1 písm. c) zákona
zadavatel stanovuje Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební
práce, které tvoří přílohu B3 zadávací dokumentace. Obchodní podmínky zadavatele
jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a pro účastníky jsou jednak podkladem
pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a
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služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu
smlouvy o dílo (příloha B2). Obchodní podmínky zadavatele blíže upravují a
konkretizují jednotlivá ujednání návrhu smlouvy na veřejnou zakázku.
9.2. Závaznost obchodních podmínek zadavatele
Obchodní podmínky zadavatele jsou základními podmínkami, na nichž zadavatel trvá,
a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny
uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou minimálními požadavky zadavatele,
které je účastník povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele
akceptovat a je rovněž na volném uvážení účastníka, zda v rámci návrhu smlouvy
nabídne zadavateli výhodnější podmínky.
9.3. Návrh smlouvy
Zadavatel předpokládá, že v návrhu smlouvy o dílo dojde ze strany účastníka k dalšímu
doplnění údajů nezbytných pro vznik návrhu smlouvy, upřesnění či konkretizaci údajů
(např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, délka záruky, apod.), které však nesmějí být
v rozporu s obchodními podmínkami zadavatele a nesmějí zhoršovat postavení
zadavatele, než jak je uvedeno v obchodních podmínkách zadavatele nebo zadávacích
podmínkách. Takto doplněný návrh smlouvy účastník předloží s nabídkou jako svůj
návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
9.4. Platební podmínky
Cena za provedené dílo bude hrazena v souladu s obchodními podmínkami.
Cena za provedené dílo bude uhrazena formou měsíční fakturace, přičemž první
platbu bude dodavatel oprávněn fakturovat na základě skutečně provedených prací
po odsouhlasení nejdříve 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Faktura bude v příloze
obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v kalendářním měsíci.
Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před
zahájením provádění díla.
Platba bude probíhat až do výše 80 % celkové ceny díla dle Smlouvy. Zhotovitel
souhlasí s pozastávkou ceny díla ve výši 20 % (slovy dvacet procent) z celkové ceny díla
s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění event.
zjištěných vad a nedodělků.
Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
9.5. Další obchodní a platební podmínky a podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních
podmínkách zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce a závazném návrhu
smlouvy o dílo, jejichž závazné znění tvoří přílohy B2 a B3 této zadávací dokumentace.
10. Podmínky kvalifikace
10.1. V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník ve zjednodušeném
podlimitním řízení splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů,
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stanovených zákonem a požadovaných zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci
(příloha B1), předložením čestných prohlášení a příslušných dokladů.
11. Způsob hodnocení nabídek
11.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1
zákona ekonomická výhodnost nabídky.
11.2. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena pouze na základě nejnižší nabídkové
ceny v Kč bez DPH.
11.3. Popis způsobu hodnocení nabídek
Při hodnocení bude stanoveno pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.
Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší
nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků uvedených v
zadávacích podmínkách a za předpokladu, že dodavatel prokázal splnění kvalifikace.
V případě rovnosti hodnot celkových nabídkových cen se za výhodnější nabídku
považuje nabídka účastníka zadávacího řízení, který svoji nabídku podal dříve.
Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 zákona stanovuje, že posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení může provést až po hodnocení nabídek.
12. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky
zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky
12.1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení. Nabídka
bude zpracována formou popisu plnění předmětu zakázky, případně návrhu řešení a
doplněním chybějících údajů v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou B2.
Dodavatel není oprávněn provádět jakékoli úpravy ve výše uvedeném návrhu smlouvy
o dílo s výjimkou doplnění chybějících a barevně označených údajů v závazném návrhu
smlouvy o dílo. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli, jakož i v
případě podání nabídky zahraničním dodavatelem či dodavateli, je vybraný dodavatel
oprávněn upravit závazný návrh smlouvy dle přílohy B2 této zadávací dokumentace
pouze a výhradně s ohledem na tyto skutečnosti.
12.2. Zadavatel nepožaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny
přímo vybraným dodavatelem, a zároveň si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel
nepředá předmět plnění zakázky jako celek jinému poddodavateli.
12.3. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce specifikoval části
plnění veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím jednoho či více
poddodavatelů a nejedná se o významné činnosti podle § 105 odst. 2 zákona. Účastník
zadávacího řízení je povinen ve své nabídce předložit seznam konkrétních
poddodavatelů, kterým bude uhrazeno více než 5 % z hodnoty předmětné veřejné
zakázky, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a v nabídce uvedl, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit – s uvedením druhu dodávek,
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služeb, nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného procentuálního (%)
finančního podílu jednotlivých poddodavatelů na veřejné zakázce (dle přílohy F2).
12.4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
12.5. Účastník zadávacího řízení je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu
seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním
nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s
podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je (součást přílohy
F2).
12.6. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v krycím listu nabídky (příloha F1) uvedl, zda spadá
do kategorie „mikropodnik, malý a střední podnik“ či nikoli ve smyslu Doporučení
Komise
2003/361/ES
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=URISERV:n26026.
12.7. Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
12.8. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže,
že:
a)

plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z
předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů
nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,

b)

došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení,
není možné,

c)

došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího
řízení při přípravě zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není možné a
účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení
hospodářské soutěže nedošlo,

d)

se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení
zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího
smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným
veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
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e)

se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele
v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací,
které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo

f)

se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního
pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která
byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných
právních předpisů.
13. Vysvětlení zadávací dokumentace

13.1. Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak
podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzývá
proto dodavatele, u kterých vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité
pochopení informace uvedené v zadávací dokumentaci. Při tom musí postupovat
podle ustanovení § 53 odst. 3 a násl. zákona.
13.2. Žádosti o vysvětlení musí být podány elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz/).
14. Prohlídka místa plnění
Zadavatel s ohledem na volnou dostupnost místa plnění veřejné zakázky prohlídku místa
plnění neorganizuje.
15. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona na 6 měsíců od
konce lhůty pro podání nabídek.
16. Forma podání nabídky
16.1. Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být
podány v souladu s § 107 zákona, a to v českém jazyce.
16.2. Požadavek na jednotné uspořádání nabídky
Nabídka musí obsahovat:
Krycí list nabídky (příloha F1) obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
a kontaktní údaje.
Smlouvu, podává-li společnou nabídku více dodavatelů (pokud taková situace
nastane).
Oceněný soupis prací ve formátu .xls nebo .xlsx (příloha A2).
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Závazný návrh smlouvy, zpracovaný účastníkem zadávacího řízení v intencích této
zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou za účastníka zadávacího
řízení jednat (příloha B2).
Doklady a čestná prohlášení k prokázání kvalifikace.
Písemné sdělení údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo
doklad o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch
zadavatele. Doklad o poskytnutí jistoty vydaný peněžním ústavem bude opatřen
oprávněným zástupcem peněžního ústavu platným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu.
Další povinné dokumenty, potvrzení, listiny a prohlášení požadované zákonem či
zadavatelem v této zadávací dokumentaci.
17. Lhůta, způsob a místo podání nabídky
17.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 04. 2021 v 9:00 hodin.
17.2. Způsob podání nabídky
Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na
https://ezak.kr-vysocina.cz/ .
17.3. Elektronický nástroj
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje, nestanoví-li zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují
za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta
či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů
uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.
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17.4. Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem
stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu
zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
18. Otevírání nabídek
18.1. Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické
podobě, veřejné otevírání nabídek se nekoná.
19. Mimořádně nízká nabídková cena
19.1. Zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny analogicky
v souladu s ustanovením § 113 zákona.
20. Zvláštní povinnosti vybraného dodavatele
20.1. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli poskytnutí součinnosti nezbytné k
uzavření smlouvy v rozsahu dále stanoveném v tomto článku zadávací dokumentace a
to ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dní od doručení výzvy zadavatele.
20.2. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli předložení návrhu smlouvy o dílo včetně
oceněných soupisů prací, obchodních podmínek zadavatele pro veřejné zakázky na
stavební práce v elektronickém originálu podepsaném oprávněnou osobou za
dodavatele.
20.3. Text smlouvy bude vyhotoven zadavatelem a zaslán vybranému dodavateli současně s
výzvou k poskytnutí součinnosti.
20.4. K poskytnutí součinnosti bude vybraný dodavatel vyzván po rozhodnutí o jeho výběru.
20.5. Vybraný dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20.6. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu § 219 zákona a dle § 2 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je zadavatel povinen zveřejnit
v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich
případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za
plnění smlouvy.
21. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a identifikace osob odlišných od zadavatele
podílejících se na zadávací dokumentaci
21.1. Ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3 zákona uveřejnil zadavatel zadávací dokumentaci
k této veřejné zakázce na svém profilu zadavatele v plném rozsahu, přičemž zveřejní i
všechna vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté dodavatelům na svém profilu
zadavatele.
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21.2. Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona sděluje všem dodavatelům, že zadávací
dokumentaci obsahující zadávací podmínky, podmínky účasti v zadávacím řízení,
podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a obchodní
podmínky, zpracovali pro zadavatele dle jeho pokynů pouze zaměstnanci zadavatele.
21.3. Ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zadavatel dále deklaruje, že technické podmínky veřejné
zakázky na stavební práce, které jsou stanoveny projektovou dokumentací veřejné
zakázky na stavební práce a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr „III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“ (dále projektová dokumentace),
kterou vypracovala projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, se sídlem Osová
20, 625 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Rostislav Otevřel, autorizovaný inženýr
pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1006822. Úplná projektová dokumentace
pro provádění stavby a soupisy prací jsou přílohami A1 a A2 této zadávací
dokumentace.
22. Způsob oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení uveřejní na
svém profilu zadavatele. Takto zveřejněné oznámení se považuje za doručené, a to
okamžikem uveřejnění.
23. Způsob oznámení výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení
Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru dodavatele uveřejní do 5 pracovních dnů po
vydání rozhodnutí na svém profilu zadavatele. Takto zveřejněné oznámení se považuje za
doručené všem účastníkům zadávacího řízení, a to okamžikem uveřejnění.
24. Další části zadávací dokumentace - přílohy
24.1. Přílohy zadávací dokumentace – technické podmínky a specifikace
Příloha A1

Projektová dokumentace

Příloha A2

Soupisy prací

Příloha A3

Další technické podmínky

24.2. Přílohy zadávací dokumentace – podmínky a požadavky
Příloha B1

Kvalifikační dokumentace

Příloha B2

Návrh smlouvy o dílo

Příloha B3

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební
práce

Stránka 15 z 16

24.3. Přílohy zadávací dokumentace – vzory dokumentů k nabídce
Příloha F1

Krycí list nabídky

Příloha F2

Čestné prohlášení
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