VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 ve spojení s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„D35 Oprava oplocení - pachové ohradníky“
Číslo veřejné zakázky: 27ZA-002485
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009
veřejná zakázka malého rozsahu na služby dle § 27 ZZVZ

ZADAVATEL:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
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1.

Identifikační údaje zadavatele, další informace

1.1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo zadavatele

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Datová schránka

zjq4rhz

IČO zadavatele

65993390

DIČ zadavatele

CZ65993390

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Ing. Miloš Fišer, vedoucí SSÚD Kocourovec

Útvar zadavatele zajišťující
administrativu poptávkového řízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Kocourovec
Kocourovec 18
783 56 Doloplazy

Kontaktní osoba

Ing. Monika Bezděková

Telefon

585 100 074, 601 085 112

E-mail

monika.bezdekova@rsd.cz

1.2. Kontaktní osoby zadavatele
Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého rozsahu je
uvedena v čl. 1.1 této výzvy k podání nabídky. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci
zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby
zadavatele).
2.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby dle této výzvy a jejích příloh.
Jedná se o zabezpečení vytypovaných úseků dálnice D35, D46 ve správě SSÚD 5 Kocourovec
oboustranně pachovými ohradníky. Celkově se jedná přibližně o 70 km dálnice.
D46

km 34,008 – 39,000

D35

Km 262,672 – 276,00

D35

km 283,00 – 296,343

D35

úseky MÚK

V úseku D35 km 276 - 283 je oplocení
Přesné trasování bude stanoveno objednatelem před zahájením prací.
Součástí dodávky bude také následné 3x oživení pachové látky (předpokládané osazení KVĚTEN, předpokládané oživení - srpen, listopad, květen).
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2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu a limit celkové nabídkové
ceny
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 1 142 630 Kč bez DPH.
Zadavatel současně stanovuje maximální hodnotu celkové nabídkové ceny za předmět plnění
této veřejné zakázky malého rozsahu, a to ve výši 1 142 630,00 Kč (slovy: jeden milion
stočtyřicetdva tisíc šestsettřicet korun českých) bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit
účastníka poptávkového řízení pro nesplnění podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky
v případě, že jeho celková nabídková cena za předmět plnění této veřejné zakázky malého
rozsahu bude vyšší, než je zadavatelem stanovená maximální hodnota.
3.

Prokázání způsobilosti

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost,
b) splní profesní způsobilost,
c) splní technickou způsobilost.
3.1. Základní způsobilost

a)

b)

Způsobilým je dodavatel, který:
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li
o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku
pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto
podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
vedoucí pobočky závodu;
nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci
daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
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Způsob prokázání:
Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá prokázání
způsobilosti.

Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá prokázání
způsobilosti.

c)

d)

e)

Způsobilým je dodavatel, který:
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění;

Způsob prokázání:
Prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně
vyplývá prokázání
způsobilosti.
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný
Prohlášení dodavatele,
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
z něhož jednoznačně
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; vyplývá prokázání
způsobilosti.
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o Prohlášení dodavatele,
úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle z něhož jednoznačně
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
vyplývá prokázání
právního řádu země sídla dodavatele.
způsobilosti.

K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je
přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídky.
3.2. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje:
předložení výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
a)
pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje;
předložení dokladu, že je dodavatel
oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.

b)

Způsob prokázání:
Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence.

Platné oprávnění k podnikání.
Dodavatel předloží výpisy z živnostenského
rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná
oprávnění k podnikání v předmětu podnikání:
(i) provádění staveb, jejich změn a
odstraňování nebo
(ii) výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zadavatel uzná za průkaz oprávnění k podnikání
v požadovaném předmětu rovněž výpis
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský
list či listy dokládající oprávnění dodavatele
k podnikání v předmětu (či předmětech), který
bude zadavatelem požadovanému předmětu
obsahově odpovídat (jedná se zejména
o živnostenské listy vydané za dříve platné
právní úpravy).
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K prokázání splnění profesní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který
je přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídky, jímž pro účely podání nabídky může
nahradit požadované doklady v čl. 3.2 této výzvy.
Zadavatel je oprávněn si v případě pochybností vyžádat nad rámec předloženého
čestného prohlášení předložení příslušných dokladů.
3.3. Technická způsobilost
3.3.1. Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky
podílely následující osoby splňující uvedené
požadavky zadavatele:
„Nepoužije se“
3.3.2. Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající
v poskytování významných služeb za poslední 3
roky před zahájením poptávkového řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele splňujících uvedené
požadavky zadavatele:
(i) 2 zakázek, jejichž předmětem bylo osazení pachových
ohradníků podél pozemní komunikace s cenou min.
500 000,- Kč bez DPH pro každou z uvedených zakázek

4.

Způsob prokázání:

Způsob prokázání:

Čestné prohlášení dodavatele
na formuláři uvedeném
v příloze č. 2, z něhož
jednoznačně vyplývá
prokázání této způsobilosti.

Společná ustanovení k prokázání způsobilosti

4.1. Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady
předloženými v prostých kopiích.
4.2. Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní poptávkového řízení a který byl vybrán k
uzavření Smlouvy) je povinen zadavateli v případě jeho žádosti předložit originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů o jeho způsobilosti, v listinné nebo elektronické podobě.
Nepředložení požadovaných dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za
neposkytnutí součinnosti k podpisu Smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění
způsobilosti vyzván zadavatelem formou elektronické komunikace prostřednictvím
elektronického nástroje Tender arena. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů (nebudeli ve výzvě stanovena lhůta delší) od obdržení výzvy dle předchozí věty vybraný
dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za
neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7 ZZVZ
a vyzve k uzavření Smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí.
4.3. V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na
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doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze
předkládat rovněž v latinském jazyce.
4.4. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti předložením
dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje doklady požadované zadavatelem k prokázání
základní způsobilosti v plném rozsahu a doklady požadované zadavatelem k prokázání
profesní způsobilost pouze v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti požadované
zadavatelem v této výzvě k podání nabídky.
4.5. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti platným
certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se
za to, že dodavatel je způsobilý v rozsahu uvedeném na certifikátu.
4.6. Nabídka dodavatele, který nesplní způsobilost v požadovaném rozsahu a touto výzvou
k podání nabídky požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem
vyřazena z hodnocení.
5.

Obchodní a platební podmínky

5.1. Dodavatel je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zakázky malého rozsahu.
5.2. Zadavatel stanoví veškeré závazné obchodní a platební podmínky formou závazného
návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídky. Dodavatel je
povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném návrhu smlouvy bez výhrad
akceptovat.
5.3. Dodavatel doplní příslušné údaje do přílohy č. 1 výzvy k podání nabídky – závazného
návrhu smlouvy, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění závazného návrhu
smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany
dodavatele. Dodavatel není oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy,
které tato výzva k podání nabídky výslovně nepředpokládá.
5.4. Dodavatel je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany
na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele
dostatečně určité.
5.5. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit v rámci nabídky
smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli
a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu či vzniklých v důsledku prodlení či jiného
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky malého rozsahu, zavázáni společně a nerozdílně.
6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

6.1. Nabídková cena bude pokrývat všechny služby, jež jsou popsány v této výzvě k podání
nabídky včetně jejích příloh.
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6.2. Nabídková cena je závazná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky malého
rozsahu a pro všechny služby prováděné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
6.3. Dodavatelé jsou povinni zpracovat nabídkovou cenu ve formě uvedené v příloze této
výzvy k podání nabídky (Příloha č. 1 - Závazný návrh smlouvy).
6.4. Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).
7.

Hodnocení

7.1. Hodnocení nabídek provede zadavatel nebo jím ustanovená komise podle ekonomické
výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
7.2. Zadavatel nebo jím ustanovená komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny
v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.
7.3. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky malého
rozsahu v Kč bez DPH stanovená dodavatelem v souladu s čl. 6 této výzvy k podání
nabídek.
8.

Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

8.1. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto
poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.
8.2. Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny
a podmínky obsažené v této výzvě k podání nabídky. Nedostatky v podání nabídek nebo
v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu
výzvu k podání nabídky mohou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky
dodavatele.
8.3. Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě. Listinné podání nabídky
zadavatel nepřipouští.
8.4. Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé
dokumenty obsažené v nabídce dodavatele) byla dodavatelem elektronicky
podepsána.
8.5. Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně
100 MB budou tvořit dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní
dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných
formátů souborů, tj. doc/docx, xls/xlsx, pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp,
txt, rtf, ppt/pptx, jpg/jpeg, png, tif/tiff, gif, XC4. Dokumenty mohou být rovněž
v komprimovaném archivu ve formátu zip, rar, 7z. Oceněný služeb bude dodavatelem
předložen v datových formátech shodných s formáty, ve kterých byl poskytnut soupis
služeb jako součást výzvy k podání nabídky.
8.6. Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný
elektronický nástroj eGORDION - Tender arena (dále jen „Tender arena“)
dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž uveřejněn
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podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na
uživatelskou podporu1.
b) Minimální technická specifikace osobního počítače, prostřednictvím kterého může
dodavatel podat nabídku v elektronickém nástroji Tender arena, je včetně
minimálních požadavků na programové vybavení dostupná na internetové adrese
https://www.tenderarena.cz/ v sekci „nápověda“ v zápatí stránky.
c) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky do této veřejné zakázky registrován
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 provozovatelem
elektronického nástroje Tender arena trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po
doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněno.
d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele.
Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek (podáním nabídky se rozumí nahrání (ukončený upload) kompletní
nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh a provedení
následného postupu tak, jak je popsán v nápovědě Tender arena).
e) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta
písemnosti v elektronickém nástroji Tender arena. Na doručení písemnosti nemá vliv,
zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj
Tender arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender arena byla doručena
nová zpráva, či nikoli.
f) Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena, jakož i za správnost
kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
8.7. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém nebo slovenském jazyce
(výjimku tvoří odborné názvy a údaje), pokud zadavatel nestanovil v této výzvě k podání
nabídky pro jednotlivé dokumenty jinak.
8.8. Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny
české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu

1

K podání nabídky v elektronickém nástroji neslouží proces „Odeslat zprávu zadavateli“ (nejedná se o běžnou
zprávu)! Nabídky jsou podávány prostřednictvím k tomu určeného speciálního procesu („Elektronické
podání“, následně „Podat nabídku“ – aktuální procesní postupy jsou vždy uveřejněny v podrobném návodu
poskytovaném poskytovatelem elektronického nástroje). K nabídkám zaslaným jinak než prostřednictvím
uvedeného speciálního procesu nebude zadavatelem vůbec přihlíženo (tj. bude s nimi nakládáno tak, jako by vůbec
nebyly podány).
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pracovnímu dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byla podána
nabídka.
8.9. Nabídka musí obsahovat následující doklady a dokumenty v elektronické podobě
zpracované dle požadavků zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídky:
 obsah nabídky s uvedením názvů souborů a dokumentů nabídky v nich obsažených,
 návrh Smlouvy dle přílohy č. 1,
 doklady prokazující splnění způsobilosti,
 v případě společné účasti dodavatelů doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za
plnění veřejné zakázky malého rozsahu a předložení smlouvy dle čl. 5.5 této výzvy
k podání nabídky,
 ostatní dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky.
8.10. V případě, že bude nabídka dodavatele obsahovat osobní údaje třetích osob, je za
dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů
odpovědný dodavatel, neboť jako první tyto údaje ve své nabídce zpracovává.
9.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat
pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:




elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
elektronická pošta (e-mail),

(dále jen „forma elektronické komunikace“)2.
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavateli v rámci elektronického
nástroje Tender arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje
podány vždy.
Pro možnost komunikace dodavatele se zadavatelem v elektronickém nástroji musí být
dodavatel registrován v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“
na webové stránce www.tenderarena.cz). Pro podání nabídky musí uživatel dodavatele
disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace provozovatelem elektronického
nástroje Tender arena trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných
dokladů a není zpoplatněno.
10. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy k podání nabídky a v jejích
přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídky

2

Elektronický nástroj je omezen velikostí 200 MB, datová schránka 20 MB, e-mailová schránka 10 MB.
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a jejích přílohách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele s následkem vyřazení
nabídky dodavatele.
11. Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy k podání nabídky
Přestože tato výzva k podání nabídky vymezuje předmět veřejné zakázky malého rozsahu
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení
výzvy k podání nabídky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě 5 pracovních
dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o vysvětlení výzvy k podání nabídky mohou dodavatelé v písemné podobě zasílat
formou elektronické komunikace. Zadavatel uveřejní vysvětlení a případné související
dokumenty, vč. přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.
12. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

do 12. 5. 2021 do 10:00 hodin

Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v čl. 8 této
výzvy k podání nabídek.
13. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě
neveřejné.
14. Podmínky pro uzavření smlouvy
Nepoužito.
15. Výhrady zadavatele
15.1. Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí právem České republiky. Poptávkové
řízení však není zadávacím řízením podle ZZVZ, veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl.
občanského zákoníku ani právním jednáním s obdobným významem.
15.2. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto
poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.
15.3. Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady spojené s účastí v poptávkovém řízení.
Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou
dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty poptávkového řízení.
15.4. Dodavatel může podat v poptávkovém řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal
nabídku v poptávkovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje způsobilost. Zadavatel vyřadí
dodavatele, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo
podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
poptávkovém řízení prokazuje způsobilost.
15.5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit výzvu k podání nabídky.
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15.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení až do uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakýchkoli závazků k dodavatelům.
15.7. Pouze uzavřená smlouva založí právně relevantní závazek ze strany zadavatele a plnění
předmětu smlouvy nemůže být zahájeno před jejím uzavřením. Touto výzvou k podání
nabídky nebo procesem poptávkového řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele tedy
zadavatel pro vyloučení pochybností žádné závazky vůči dodavatelům nepřebírá.
15.8. Pokud se ve výzvě k podání nabídky nebo jejích přílohách používá odkazů na ustanovení
či pojmosloví užívané ZZVZ, má se namysli analogické použití těchto pojmů a
ustanovení.
15.9. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
15.10. 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. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté
dodavateli, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z jiného
právního předpisu.
16. Seznam příloh
Součástí výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy (Smlouva o poskytování služeb)
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení pro prokázání způsobilosti
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1
ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY (SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB)

Závazný návrh Smlouvy o poskytování služeb tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání
nabídky.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
Obchodní firma:

[bude doplněno]

Sídlo:

[bude doplněno]

IČO:

[bude doplněno]

Jméno a příjmení osoby zastupující
dodavatele, včetně uvedení titulu
opravňujícího k zastupování dodavatele:

[bude doplněno]

pro účely prokázání způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem D35
Oprava oplocení - pachové ohradníky prohlašuje, že je dodavatelem, který splňuje
způsobilost požadovanou zadavatelem ve výzvě k podání nabídek v plném rozsahu, tj. je
dodavatelem,
a)

b)
c)
d)
e)

f)

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jdeli o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje
tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li
nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české
právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele;
který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky malého
rozsahu v souladu s výzvou k podání nabídky, tj. v předmětu podnikání:
provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

g)

který pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu disponuje osobami splňujícími všechny
požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky:
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Jméno / pozice při plnění Splnění požadavků zadavatele:
zakázky:
Bude doplněno
Počet let praxe v oboru:
Praxe s realizovanými zakázkami v pozici …:
Vztah k dodavateli:
Bude doplněno
Počet let praxe v oboru:
Praxe s realizovanými zakázkami v pozici …:
Vztah k dodavateli:

Dodavatel nad rámec tohoto čestného prohlášení předloží na výzvu zadavatele konkrétní
doklady splňující prokázání způsobilosti.

Digitálně podepsal: Ing. Miloš Fišer
Datum: 28.04.2021 09:27:13 +02:00
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