Držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Č.j.: SSOK-CE 8766/2021/Jan

Skart. znak: 7.17.2 S10

Zadání veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném podlimitním řízení podle ustanovení
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pod názvem:

„III/43612 Osek - Veselíčko“
Dokumentace zadávacího řízení
podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
(dále jen „dokumentace“)

1. Zadavatel
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“ nebo „zadavatel“)
se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
IČO: 70960399 DIČ: CZ70960399
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100
statutární orgán: Ing. Petr Foltýnek, ředitel organizace
tel.: +420 585 170 311, e-mail: ssok@ssok.cz
profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ssok
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel: 585 170 336)
Kontaktní údaje zadavatele pro účely zadávacího řízení:
korespondenční adresa:
SSOK, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:
Ing. Marie Janáčková, tel.: +420 585 170 315, e-mail: janackova@ssok.cz
odkaz na veřejnou zakázku na profilu zadavatele:
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/422767
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemně.
Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky,
s výjimkami stanovenými v § 211 odst. 3 zákona. Komunikace probíhá zejména
prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA, kde je dodavatel povinen se
zaregistrovat a to na adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ssok .
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem, registrován
jako dodavatel v elektronickém nástroji TenderArena (odkaz „registrace dodavatele“ na
webové stránce https://www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky
disponovat rolí „účastník zakázky“. Technické požadavky (objem dat, formáty souborů,
technické prostředky apod.) na elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického
nástroje jsou popsány v čl. 11. ZD.

2. Zadávací dokumentace a její poskytování
2.1. Zadávací dokumentaci tvoří pouze tento text včetně příloh a formulář uveřejněný ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem formuláře F2021-014855.
2.2. Dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna a lze ji stáhnout z profilu zadavatele,
odkaz dle čl. 1. této dokumentace.

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem veřejné zakázky je:
Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/43612 od křižovatky se silnicí I/47 v obci Osek
nad Bečvou ve směru na obec Veselíčko. Staničení stavby km 0,000 – 1,417; v km 0,793 –
1,211 vynechán úsek podjezdu pod dálnicí D1, který byl realizován současně s dálnicí.
Celková délka úseku: 0,999 km. Stavba je v projektové dokumentaci řešena jako 1 stavební
objekt, rozdělena na 2 podobjekty:
SO 101.1 - km 0,000 – 0,793
SO 101.2 – km 1,211 – 1,417
Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících
s realizací veřejné zakázky, jako je např. zpracování dokumentace skutečného provedení
stavby, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení
veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech dalších povrchů dotčených
stavební a montážní činností do původního stavu.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách (příloha
č. 2) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen „soupis prací“).
3.2. Klasifikace předmětu dle CPV
Kód klasifikace předmětu CPV: 45233140-2 práce na stavbě silnic
3.3. Označení částí zadávací dokumentace, které vypracovaly osoby odlišné od
zadavatele spolu s identifikací těchto osob:
- projektová dokumentace pro Správu silnic Olomouckého kraje, p.o. k provedení díla
zpracovaná společností ATELIS – Ateliér liniových staveb, Ing. Linda Smítalová,
Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, IČO: 74276361, pod názvem: „Stavební úpravy
krajských silnic po stavbě D1-0137 Přerov – Lipník n. Beč. – Silnice III/43612 Osek Veselíčko“, vyhotovena v únoru 2021
(dále jen „projektová dokumentace“).

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – rozsah díla
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona
činí 13 667 104,38 Kč bez DPH.

5. Stručný popis předmětu a cíle realizace veřejné zakázky
Cílem realizace VZ je uzavření smlouvy o dílo mezi každým zadavatelem a jedním vybraným
dodavatelem, jejímž předmětem budou stavební úpravy silnice dle článku 3 odst. 3.1. Návrh
smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 2 této dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“).
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6. Místo plnění veřejné zakázky
Olomoucký kraj, k. ú. Osek nad Bečvou, k. ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

7. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se nepředpokládá, místo je veřejně přístupné.

8. Termín plnění a záruka
8.1. Předpokládané období plnění: 6 – 10/ 2021.
Zadavatel upozorňuje, že se jedná o předpokládané termíny, které se mohou měnit
s ohledem na průběh zadávacího řízení a podmínky smlouvy o dílo.
8.3. Zadavatel požaduje záruku dle smlouvy o dílo.

9. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta stanovená ve smyslu § 40 ZZVZ činí 3 měsíce.

10. Jistota
Zadavatel nepožaduje.

11. Nabídky – lhůta pro podání, termín otevírání, způsob podání
11.1. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 900 hodin dne 27. 05. 2021.
11.2. Termín otevírání nabídek
11.2.1. Zadavatel nebo jím zmocněné osoby provedou otevření nabídek neprodleně
po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109 zákona.
11.2.2. Otevírání obálek je neveřejné.
11.3. Způsob podání nabídky
11.3.1. Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje. Dodavatel, který má v úmyslu podat nabídku, je povinen
zaregistrovat se na výše uvedené adrese elektronického nástroje. Podání nabídky je
možné až po registraci a přihlášení do elektronického nástroje.
11.3.2. Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 100 MB. Nabídka musí
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.
11.3.3. Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický
nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na
internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na
jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním
počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační
paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a
to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD),
účastník zadávacího řízení musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč
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(Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší),
který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na
webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky
disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní
dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání
konkrétních dokumentů, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u
nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení
vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně
konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka
zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit
zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla
podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

12. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
12.1. Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě a v souladu s ust. § 107 ZZVZ
a čl. 11. ZD.
12.2. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Součástí nabídky musí být i
doklad, z nějž plyne právo oprávněné osoby jednat jménem účastníka zadávacího řízení.
Podpis musí být taktéž elektronicky v souladu s čl. 11. odst. 11.3.3. písm. d).
12.3. Podává-li více dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který
z účastníků společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat a rovněž adresu, na
kterou mají být účastníkům společné nabídky v zadávacím řízení zasílány písemnosti.
Odeslání a doručení písemnosti na tuto adresu se považuje za odeslání a doručení
každému účastníkovi společné nabídky.
12.4. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona.
12.5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona.
12.6. Účastník zadávacího řízení předloží nabídku včetně všech požadovaných dokumentů.
Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce.
12.7. Vyplněný návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka zadávacího řízení. Podpis musí být taktéž v souladu s čl. 11. odst. 11.3.3. písm.
d).
12.8. Nabídka musí minimálně obsahovat:
1) krycí list nabídky (příloha č. 1 této ZD)
2) doklady prokazující základní způsobilost dodavatele (viz čl. 15.1. této ZD)
3) doklady prokazující profesní způsobilost dodavatele (viz čl. 15.2. této ZD)
4) doklady prokazující kritéria technické kvalifikace dodavatele (viz čl. 15.4. této ZD)
5) vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
6) cenová nabídka
7) prohlášení o tom, zda je nebo není potřeba koordinátor BOZP
4

8) čestné prohlášení o střetu zájmů
9) ostatní informace a doklady požadované v textu této ZD
12.9. Účastník předloží nabídku, jejímž předmětem bude realizace kompletního díla.
12.10. Zadavatel upozorňuje účastníky na skutečnost, že daná zadávací dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně platných norem. Účastník tak musí při zpracování své nabídky vždy
řídit nejen požadavky zadavatele obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných předpisů.
12.11. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a
v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou
povařovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem nehodnocení účastníka.
12.12. Součástí nabídky musí být plán kvality dle TKP, kap. 7, odst. 7.1.4.4 Technologické
předpisy v systému jakosti. Plán kvality musí obsahovat technologické předpisy výroby,
dopravy, pokládky a kontroly asfaltových směsí konkretizované na podmínky stavby
vyhovující zadávací dokumentaci stavby v rozsahu uvedeném v odst. 7.3.1 TKP.

13. Způsob zpracování nabídkové ceny
13.1. Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění oceněním položek soupisů prací, jež
jsou součástí projektové dokumentace.
13.2. Nabídkovou cenou se rozumí cena vyjadřující součet položek všech soupisů prací,
jež jsou součástí projektové dokumentace, v Kč bez DPH (dále jen „nabídková cena“).
13.3. Nabídkovou cenu účastník zadávacího řízení uvede do krycího listu. Nabídková cena
uvedená v krycím listu musí odpovídat součtu všech cen zjištěných oceněním všech
jednotlivých položek soupisu prací, jež je součástí projektové dokumentace. Účastník
zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím podané nabídky.
13.4. Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a
nepřekročitelná (s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník zadávacího řízení je
povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu
při realizaci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou
vzniknout. Podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí
být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem smlouvy.
13.5. Nabídka musí obsahovat řádně oceněný soupis prací.
13.6. Jednotlivé číselné údaje je účastník zadávacího řízení povinen stanovit, případně
zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.
13.7. Součástí nabídky musí být oceněný soupis prací. Účastník zadávacího řízení není
oprávněn, vedle ocenění položek soupisu prací, provádět v soupisu prací jakékoliv změny
(zejména měnit strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty, měnit názvy,
popisy, měrné jednotky, počty měrných jednotek či jiné informace uvedené u jednotlivých
položek jednotlivých soupisů prací, doplňovat či odstraňovat položky jednotlivých soupisů
prací apod.). Soupis prací určený k ocenění účastníkem zadávacího řízení je součástí
projektové dokumentace.
Oceněný soupis prací předloží účastník zadávacího řízení v nabídce v elektronické podobě
ve formátu .pdf a .xml datovém předpisu XC4. Popis datového formátu .xml je umístěn na
stránkách www.xc4.cz a zároveň na těchto stránkách je možné neoceněný soupis prací
ocenit.
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13.8. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost
výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy.

14. Způsob hodnocení nabídek
14.1. Ekonomická výhodnost nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich
ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první
zákona podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
14.2. Kritéria kvality
Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:
- Lhůta pro provedení díla.
14.3. Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:
- Nabídková cena,
- Lhůta pro provedení díla.
V rámci kritéria hodnocení Nabídková cena bude hodnocena celková nabídková cena
zpracovaná podle čl. 13 dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Údaj o nabídkové ceně rozhodný pro
hodnocení účastník zadávacího řízení uvede do krycího listu nabídky.
V rámci kritéria hodnocení Lhůta pro provedení díla bude hodnocena doba realizace
stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena
nabídka s nejkratší dobou realizace. Údaj o době realizace rozhodný pro hodnocení
účastník zadávacího řízení uvede do krycího listu nabídky.
Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čl. 4 odst. 2 návrhu
smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla
(podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). Lhůtu pro provedení díla je účastník
zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní každý, i
započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání staveniště) do
dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla). Tato lhůta bude totožná pro oba
zadavatele.
Do lhůty pro provedení díla je účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny
případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních
podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o
době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení zpracovanému časovému a
finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhu smlouvy.
Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit lhůtu pro provedení díla v souladu s čl. 4
Dokumentace zadávacího řízení pro podání nabídky, jinak nabídka nesplňuje zadávací
podmínky.
14.4. Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériích takto:
Pro vyhodnocení nabídek bude použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100
bodů. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost
nabídky v rámci příslušného kritéria hodnocení.
Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejnižší
hodnotu kritéria, tj.:
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- nabídková cena,
- lhůta pro provedení díla,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
nabídka s nejnižší hodnotou
počet bodů kritéria =
--------------------------------------- x 100 (bodů)
hodnocená nabídka
Takto vypočtená bodová hodnocení budou stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná
místa a budou dále násobena vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová
hodnocení budou následně rovněž stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa.
14.5. Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný
matematický vztah mezi kritérii takto:
- nabídková cena
váha: 85 %,
- lhůta pro provedení díla
váha: 15 %.
14.6. Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií
hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria
hodnocení v součtu.
14.7. Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH v Kč.

15. Součinnost vybraného dodavatele k uzavření smlouvy
15.1. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli poskytnutí součinnosti nezbytné
k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozsahu dále stanoveném v tomto čl. ZD,
a to ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek dle
§ 242 ZZVZ.
15.2. Zadavatel ve smyslu ust. § 86 odst. 3 ZZVZ požaduje po vybraném dodavateli,
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.
15.3. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli předložení smlouvy o dílo vč. přílohy
v odpovídajícím počtu výtisků podepsaných oprávněnou osobou za dodavatele.
15.4. K poskytnutí součinnosti bude vybraný dodavatel vyzván po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky.
15.5. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 104 písm. a) zákona ve spojení
s ustanovením § 122 odst. 3 písm. b) zákona v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy
o dílo, aby vybraný dodavatel předložil doklad o tom, že disponuje vlastní nebo smluvně
zajištěnou obalovnou živičných směsí v maximální vzdálenosti od místa stavby dle
příslušných ČSN a TKP.

16. Kvalifikace
16.1. Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ způsobem dle
§ 75 ZZVZ.
16.2. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ:
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- § 74 odst. 1 ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ – předložení dokladu o tom, že účastník je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.
Zadavatel požaduje, aby účastník předložil příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
a to alespoň pro živnost: provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- § 74 odst. 2 písm. c) ZZVZ - předložení dokladů o odborné způsobilosti účastníka nebo
o tom, že disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,
je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
Zadavatel požaduje, aby účastník předložil:
Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) a to autorizaci
stavbyvedoucího v dopravní stavby,
16.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje.
16.4. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ:
§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ - předložení seznamu stavebních prací poskytnutých
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat
podle Přílohy č. 4 dokumentace zadávacího řízení.
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době
poskytnul nejméně 3 dokončené stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba nebo
stavební úprava pozemních komunikací odpovídající předmětu zakázky, tj. stavební úpravu
silnic I., II. nebo III. třídy případně dálnice, přičemž:
- finanční objem stavebních prací činil nejméně 6 830 000,00 Kč bez DPH
u každé z těchto stavebních prací
- nejméně u 2 dokončených stavebních prací dodavatel provedl pokládku
živičných vrstev (ACO) v rozsahu nejméně 2 980 m2 vlastními kapacitami (tj. tuto část
technické kvalifikace nelze prokazovat prostřednictvím jiných osob, a to s ohledem na
skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby významné
činnosti při plnění veřejné zakázky - pokládka živičných vrstev - byly plněny přímo
vybraným dodavatelem)
- § 79 odst. 2 písm. c) zákona - předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují
kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde
o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Seznam techniků nebo technických útvarů ve formě čestného prohlášení zadavatel
doporučuje zpracovat podle předlohy (Přílohy č. 5 dokumentace zadávacího řízení).
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Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění
veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený z těchto osob - stavbyvedoucí - 1 osoba.
§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ - předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve
vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat,
tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění
veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený osob splňující tyto požadavky:
Stavbyvedoucí
- autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle autorizačního zákona
v oboru dopravní stavby;
Dodavatel uvede údaje o autorizaci do seznamu členů realizačního týmu a předloží kopii
dokladu o autorizaci člena realizačního týmu.
- minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 3 roky na pozici
stavbyvedoucího dopravní stavby.
-

podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona

Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. j) zákona požaduje, aby dodavatel předložil
přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení ve formě čestného
prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 6 dokumentace
zadávacího řízení).
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění
veřejné zakázky k dispozici nástroje či pomůcky, provozní a technická zařízení splňující tyto
požadavky:
Finišer na pokládku asfaltových směsí - 1 kus.

17. Poddodavatelé a významné činnosti, u nichž se nepřipouští jejich plnění
Zadavatel požaduje informace o případných poddodavatelích ve smyslu § 105 ZZVZ.

18. Obchodní podmínky, platební podmínky a další požadavky zadavatele
18.1. Obchodní podmínky, platební podmínky a další podmínky a požadavky zadavatele na
způsob a postup realizace předmětu plnění jsou stanoveny v návrhu smlouvy (příloha č. 2
dokumentace).
18.2. Dodavatel může v návrhu smlouvy doplňovat (popř. upravovat) pouze žlutě
zvýrazněné části a odstraňovat případné vysvětlující komentáře. Nerespektování této
podmínky zadavatele může být důvodem k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

19. Ostatní údaje týkající se zadávacího řízení
19.1. Dodavatel je oprávněn požadovat písemně vysvětlení ZD, resp. zadávacích
podmínek ve lhůtě stanovené v ust. § 98 odst. 3 ZZVZ. Písemná žádost musí být doručena
zadavateli obdobně jako nabídka, tj. dle čl. 11.3.1. této ZD, případně datovou schránkou
nebo na e-mail: ssok@ssok.cz, verejnezakazky@ssok.cz.
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19.2. Veškerá vysvětlení ZD, resp. zadávacích podmínek budou uveřejněna na profilu
zadavatele u odkazu dle čl. 1 této ZD. Zadavatel doporučuje průběžně tyto stránky
sledovat.
19.3. V souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje, že může uveřejnit na
profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení
o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
19.4. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat v souladu s ust.
§ 211 ZZVZ písemně a v českém jazyce, a to přes certifikovaný elektronický nástroj Tender
arena.
19.5. V případě rozporu mezi textem této ZD a návrhu smlouvy má přednost návrh
smlouvy.
19.6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele
u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
19.7. Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na kompenzaci nákladů, které jim vzniknou
v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky, nestanoví-li ZZVZ jinak.
19.8. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast účastníka
zadávacího řízení i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto
ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
19.9. Zpracování osobních údajů zadavatelem bude prováděno v souladu s požadavky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Účelem zpracování osobních údajů je zajištění řádného průběhu zadávacího řízení
a archivace dokumentace o zadávacím řízení. Správce zpracovává osobní údaje
k dosažení výše uvedeného účelu na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je
zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na adrese:
http://www.ssok.cz/gdpr.php.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace včetně soupisu prací
Příloha č. 4 – Předloha seznamu významných stavebních prací
Příloha č. 5 – Předloha seznamu členů realizačního týmu
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 7 – Předloha přehledu nástrojů nebo pomůcek provozních nebo technických
zařízení
Příloha č. 8 – Čestné prohlášení o střetu zájmů
V Olomouci dne

Digitálně

Ing. Petr
Ing. Petr podepsal
Foltýnek
2021.04.27
Foltýnek Datum:
09:24:56 +02'00'

..........................................
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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Příloha č. 1 Předloha krycího listu nabídky
Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

„III/43612 Osek - Veselíčko“

Účastník zadávacího řízení:
Jméno (název / obchodní firma / jméno a
příjmení)
Sídlo / místo podnikání / bydliště
Kontaktní adresa
Právní forma
IČO/ DIČ
Je / není plátce DPH
Osoba oprávněná zastupovat účastníka, funkce
Telefon
E-mailový kontakt
pro komunikaci se zadavatelem
Datová schránka
Velikost podniku (mikro, malý, střední, velký)*
Nabídková cena podle čl. 12 dokumentace
zadávacího řízení:

………………. ,- Kč bez DPH

Lhůta pro provedení díla v kalendářních dnech:
Datum:

Razítko a podpis oprávněné osoby:
Pozn. Při zpracování nabídky budou v případě spojení dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech
spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.
*mikro: < 10 zaměstnanců, roční obrat < 2 mil. EUR; malý: < 50 zaměstnanců, roční obrat < 10 mil. EUR; střední:
< 250 zaměstnanců, roční obrat < 43 mil. EUR; velký: > 250 zaměstnanců, roční obrat > 43 mil. EUR

SMLOUVA O DÍLO
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: ………………

„III/43612 Osek - Veselíčko“
-------------------------------------------------------------------------

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:
O b j e d n a t e l:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK
Ing. Radomír Všetička – vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih
Ing. Marta Dočkalová – investiční/mostní technik SÚ Jih
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4230410257/0100
Tel: 585 170 311
DS: ur4k8nn
E-mail: ssok@ssok.cz

a
Z h o t o v i t e l: ……………………
se sídlem: ……………………………….
kontaktní adresa: ……………………….
Zápis v OR u ………………………………..
Zastoupen: ....................................................................................
IČO: …………..
DIČ: …………………
Telefon: ……………
e-mail: ………………….
Bankovní spojení: ………………………………………….
Číslo účtu: ……………………………..
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
…………………………………………………………
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
………………………………………………….
ve věcech technických oprávněn k jednání:
………………………………………………....
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stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
……………………...............................................
1
1.1

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„III/43612 Osek - Veselíčko“
v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).
1.2

Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

1.4

Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit.

1.6

Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.
2

2.1

Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:
-

Tato smlouva
Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností ATELIS – ateliér
liniových staveb, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc pod zakázkovým číslem 104220/3 a názvem: „Stavební úpravy krajských silnic po stavbě D1-0137 Přerov – Lipník
nad Bečvou – Silnice III/43612 Osek - Veselíčko“ (dále jen „projektová
dokumentace“)
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-

2.2

Zadávací dokumentace
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne …………., která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
„položkový rozpočet“)
Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
3

Cena díla

3.1

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).

3.2

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v přílozecenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:
Cena celkem bez DPH

…………... Kč

DPH 21%

………….. Kč

________________________________________________________________

Celková cena díla vč. DPH

…………... Kč

3.3

V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS v
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4

Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5

Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
4. Termín plnění

4.1

Lhůta k provedení díla: ……………. kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2

Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po
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zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.
4.3

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4

V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
investiční technik (Ing. Marta Dočkalová, email. dockalova@ssok.cz ) a
zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.cz.
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5

Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy
je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné geometrické plány,
doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45
kalendářních dnů od předání díla.
5

Předání a převzetí díla

5.1

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.
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5.3

Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4

Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
6

Záruční doba

6.1

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí
dokončeného díla objednatelem.

6.2

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

6.9

Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP
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Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce
se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7

Platební podmínky

7.1

Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90%
fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po
odstranění všech vad a nedodělků.

7.3

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
správnost faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5

Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7

Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při
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poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.
8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce
8.1

Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2

Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.

8.3

Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.4

Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.5

Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6

Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7

Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9

Stavební deník

9.1

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění.

9.2

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3

Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4

Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
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tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění
klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických
srážek a jejich intenzita, teplota, …)
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.
9.5

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7

Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9.8

Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.
10 Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.
10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požární ochraně,
stanovených příslušnými právními předpisy.
10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
10.5

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak
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pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami,
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na
plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto
článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení
dle tohoto článku smlouvy.
10.6

zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků
k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7

Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení
uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu
provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném
technickém stavu;
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit,
aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty
stanovené příslušnými právními předpisy;
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel
provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a
měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
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- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy
předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve
stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke
zkouškám bude přizván zástupce objednatele;
- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací,
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na
posuzované navazují.
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo
prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem.
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel,
a to až do dokončení a předání díla objednateli.
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 zaměření skutečného stavu 2x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální
mapy,
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),
 doklad o nakládání s odpady,
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl
přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla,
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a
cena díla v tis. Kč;
- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na
Strana 10 (celkem 12)

náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího
protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a
prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel
případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost
faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může
objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za
předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla;
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11 Závěrečná ujednání
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a
jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do
31.12.2031:
a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu.
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená
lhůta.
b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle předpisů ČR a EU),
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c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady,
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a
nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský
účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace
SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně
z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke
snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.
11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.
11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a
podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.
Přílohy:
č. 1 – Nabídkový rozpočet
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací
V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

______________________
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

________________________
název zhotovitele
jméno, příjmení, titul
funkce
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Příloha č. 4 Předloha seznamu významných stavebních prací
Seznam významných stavebních prací
Dodavatel …………….., IČO: …………, se sídlem …………., PSČ …….., (dále jen „dodavatel“), jako účastník
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem III/43612 Osek - Veselíčko, tímto v souladu s § 79 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že v zadavatelem stanoveném
období poskytl následující významné stavební práce:
Pozn. Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik významných stavebních prací uvádí.
VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. ………
Objednatel
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO,
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
Název významné stavební práce
Předmět významné stavební práce
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům
zadavatele stanoveným v zadávací
dokumentaci)
Finanční objem významné stavební práce
(finanční objem v Kč bez DPH)
Doba poskytnutí významné stavební práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)

Místo poskytnutí významné stavební práce
Kontaktní osoba objednatele, u které je možné
významnou stavební práci ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail
kontaktní osoby objednatele)

V …………….. dne ………………..
……………………………………………..
(podpis oprávněné osoby účastníka)

Příloha č. 5 Předloha seznamu členů realizačního týmu
Seznam členů realizačního týmu
Dodavatel …………….., IČO: …………, se sídlem …………., PSČ …….., (dále jen „dodavatel“), jako účastník
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem III/43612 Osek - Veselíčko, tímto v souladu s § 79 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že má pro plnění předmětu veřejné
zakázky k dispozici tyto osoby (realizační tým splňující požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou
kvalifikaci osob uvedené v zadávací dokumentaci):
STAVBYVEDOUCÍ
Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)
Vzdělání
(nejvyšší dosažené vzdělání vč. názvu
školy/fakulty a oboru)
Autorizace dle autorizačního zákon
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)
Odborná praxe
(popis a délka praxe odpovídající požadavkům
zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
Poměr k uchazeči
(např. zaměstnanec)

V …………………… dne ………….

…………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby účastníka)

obor: ………………………………
osvědčení o autorizaci č.: ………

Příloha č. 6 Předloha seznamu poddodavatelů
Seznam poddodavatelů
Pokyn pro účastníka zadávacího řízení:
V případě, že účastník zadávacího řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky využívat
poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý z
poddodavatelů plnit.
Dodavatel …………….., IČO: …………, se sídlem …………., PSČ …….., (dále jen „dodavatel“), jako účastník
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem III/43612 Osek - Veselíčko, tímto v souladu s § 105 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se
budou podílet tito poddodavatelé:
Pozn. Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí.
PODDODAVATEL Č. …
Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma,
a příjmení)

příp.

jméno

IČO
Sídlo / místo podnikání / bydliště
Část veřejné zakázky,
poddodavatel plnit

kterou

bude

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %
-------------------------------------------------------------NEBO------------------------------------------------------------Pokyn pro účastníka zadávacího řízení:
V případě, že účastníku zadávacího řízení nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, účastník zadávacího řízení tento seznam neuvede a tuto skutečnost čestně prohlásí.
Dodavatel …………….., IČO: …………, se sídlem …………., PSČ …….., (dále jen „dodavatel“), jako účastník
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem názvem III/43612 Osek - Veselíčko, tímto v souladu s § 105
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi
poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
V …………….. dne ………………..
…………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby účastníka)

Příloha č. 7 Předloha přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo
technických zařízení
Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení
_____________________________________________________________
Dodavatel …………….., IČO: …………, se sídlem …………., PSČ …….., (dále jen „dodavatel“), jako účastník
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem III/43612 Osek - Veselíčko, tímto v souladu s § 79 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že má k dispozici pro plnění veřejné
zakázky tyto nástroje nebo pomůcky, provozní nebo technická zařízení:

NÁSTROJ NEBO POMŮCKA, PROVOZNÍ NEBO
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Finišer na pokládku asfaltových směsí

V …………………… dne ………….
…………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby účastníka)

POPIS

Příloha č. 8 dokumentace zadávacího řízení - podmínky a požadavky pro
zpracování nabídky
Předloha čestného prohlášení dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel ……………….., IČO: ……………., se sídlem ………….., PSČ …………, (dále jen „dodavatel“), jako
účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
III/43612 Osek - Veselíčko,
předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a prohlašuje, že:
• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje dodavatel kvalifikaci (existuje-li takový),
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
V …………………. dne ………………….

…………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby)

