VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČO:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka
70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Aktualizace DUR na akci „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce“ a vypracování DUR „Přeložka
silnice II/156 a II/157 6. etapa“
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyzývá k podání
nabídky.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Aktualizace DUR na akci „Přeložka silnice II/157
obchvat Srubce“ a vypracování DUR „Přeložka
silnice II/156 a II/157 6. etapa“

Název veřejné zakázky:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
708 90 650
Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka
Ing. Pavel Bürger
386 720 338, burgerp@kraj-jihocesky.cz

Jedná se o veřejného zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

3. KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Režim a druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5 900 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je horním cenovým limitem a nesmí být v nabídce
překročena.
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4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Informace o CPV
Název
Architektonické, stavební,
technické a inspekční služby

CPV
71000000-8

Měrná
jednotka
kpl

Množství
1



Předmětem plnění zakázky je aktualizace DUR na akci „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce“
s tunelem ve staničení 0,800 až 1,100 (mezi ulicemi U Pomníku, Dobrovodská) a vypracování
DUR „Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa“ pro územní řízení (DUR)
Projektová dokumentace bude zpracována jako jeden celek přičemž bude rozdělena na samostatnou
část:



Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce
Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:










musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze
stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,
bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 86
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“)
bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem č. 499/2006 Sb.
v platném znění; obsah části DÚR bude dle přílohy č. 4 „Vyhlášky“,
pokud vyvstane potřeba, bude součástí i zpracování návrhu DIO pro vedení stavby v době
uzavírky,
doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy
(DOSS), potřebných k získání územního rozhodnutí, správců inženýrských sítí, vlastníků
sousedních pozemků, atd. a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků,
samostatně bude zpracován pasport všech vodních zdrojů, které by mohly být dotčeny
stavbou a s návrhem jejich ochrany nebo případné náhrady,
v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich
přeložení a to jako samostatné stavební objekty,
bude vypracována v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP, TKP-D, vzorovými listy
odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2018) – pouze v paré č. 1
Základní členění dokumentace:
A. Úvodní údaje
B. Průvodní zpráva
C. Souhrnná technická zpráva
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová dokumentace
F. Související dokumentace
G. Odhad stavebních nákladů

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „F. Souvisící dokumentace“. Jejich
vyhodnocení se uvedou v průvodní zprávě.
Podklady a průzkumy souvisící dokumentace bude zpracována v souladu s výše citovanou „Směrnicí“
a bude obsahovat:
- Záborový elaborát (v rozsahu dle TKP – D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou
tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL
(pokud vyvstane jejich potřeba), informace o parcelách sousedních pozemků, mapový
podklad, zákres stavby do katastrální mapy
- Ekologické studie a to:
 hluková studie
 exhalační studie
 posouzení vlivu solení PK na vodní tok (pokud vyvstane potřeba)
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 průzkum životního prostředí
Dotčená mimoletní zeleň
Průzkumy:
 hydrogeologický průzkum
 dendrologický průzkum
 průzkum inženýrských sítí
 korozní průzkum
 pedologický průzkum
 stavebně technický průzkum (pouze v případě blízkosti objektů)
Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „Související dokumentace“. Jejich
vyhodnocení se uvedou v části B. Průvodní zpráva. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla
zadavateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu,
bude úhradu této škody zadavatel požadovat na zhotoviteli.
-

Požadované výstupy:
 Projektová dokumentace vč. odhadu nákladů - 7 x v tištěné podobě, 2 x CD ve formátu PDF a
.dwg.

Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.,§ 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby
a koordinátor BOZP po celou dobu realizace akce (výstavby) bude vybrán a určen zadavatelem
před podpisem smlouvy. V nabídce na tuto zakázku neurčovat ani neoceňovat!!!!

Předběžný IGP (inženýrskogeologický průzkum pro DÚR) bude samostatně objednán
zadavatelem. V nabídce neoceňovat.

5. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 53 odst. 3 a § 96
odst. 1 zákona na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj
6. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE O TOM,
V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 13. 8. 2018

Hodina: 13:45 hodin

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu zadavatele (podatelna) ve lhůtě pro podání
nabídek. Za včasné doručení odpovídá dodavatel. Ve smyslu § 47 odst. 4 písm. b) zákona zaniká účast
v zadávacím řízení uplynutím lhůty k podání nabídek těm účastníkům zadávacího řízení, kteří nabídku
nepodali. Nabídka, která nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje dle § 28 odst.
2 zákona za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Zadavatel nabídku podanou po
uplynutí lhůty pro podání nabídek neotevře a ponechá ji součástí spisu o veřejné zakázce.
- Nabídka bude podána v souladu s § 107 zákona.
- Nabídky se podávají pouze písemně v listinné formě.
- Nabídky se podávají pouze v českém jazyce (tím není dotčeno ustanovení § 45 odst. 3 zákona).

3

Nabídky se podávají po celou dobu lhůty pro podání nabídek následujícími způsoby:
a) Zasílají se poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek nebo prostřednictvím
držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu osoby zastupující zadavatele:
Jihočeský kraj – Krajský úřad
OVZI - oddělení realizace veřejných zakázek
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
b) Nabídky lze podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech v úředních
hodinách rovněž osobně na následující místo: Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, podatelna č. dveří 1.039 v každý pracovní den (provozní doba podatelny: pondělí
a středa: 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hodin, pátek: 8:00 – 14:00 hodin).
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
Aktualizace DUR na akci „Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce“ a vypracování DUR „Přeložka
silnice II/156 a II/157 6. etapa“ – ZŘ OVZI – NEOTEVÍRAT
7. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu:
Datum a hodina:

13. 8. 2018 v 14:00 hodin

Místo:

Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,České
Budějovice, 2. NP - zasedací místnost č. 2.075

Zadavatel provede otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě v souladu s § 110 zákona.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení,
který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel otevře obálky postupně podle zadavatelem přiděleného pořadového čísla (tj. podle data
a času doručení) a v souladu s § 110 odst. 2 zákona kontroluje, zda:
a) byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě,
b) byla nabídka v listinné podobě doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky.
Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
Dle § 42 odst. 1 zákona může zadavatel k provádění úkonů podle zákona pověřit komisi.
8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ
8.1.
8.1.1.

Obecné zákonné požadavky na prokazování kvalifikace:
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel dle § 45 odst. 3 zákona
v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce
a případně doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
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8.1.2.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
8.1.3.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může dle § 83 odst. 1 zákona prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) předchozího odstavce je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument
podle písm. d) předchozího odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
8.1.4.

Společné prokazování kvalifikace

Pokud zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomickou
kvalifikaci podle § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79 zákona, prokazují ji dodavatelé
a jiné osoby společně.
8.1.5.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle § 226 a násl.
zákona), nahrazuje tento výpis doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
8.1.6.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233
a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v
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rozsahu uvedeném na certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst.
1 písm. b) až d) zákona.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
8.1.7.

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele

Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní
způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů.
8.1.8.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli
do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady
nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna
takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
8.2.

Doklady o kvalifikaci

Doklady o kvalifikaci předkládají dle § 53 odst. 4 zákona dodavatelé ve zjednodušeném
podlimitním řízení v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (vzor příloha
č. 4 zadávací dokumentace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 zákona.
V případě, kdy dodavatel v rámci prokázání kvalifikace předkládá čestné prohlášení o splnění
kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů
a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být
v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dle
§ 53 odst. 4 zákona nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Zadavatel si ve smyslu § 122 odst. 3 písm. a) zákona vždy vyžádá od vybraného dodavatele originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
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8.3.

8.3.1.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který v nabídce prokáže splnění
kritérií kvalifikace stanovených zadavatelem v následujících bodech:
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilost podle § 74 zákona.
Způsobilým není podle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který:
a)

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

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, proti němu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti:
1. ve vztahu k České republice dle § 75 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
2. ve vztahu k zemi sídla jiné země než ČR v souladu s § 81 zákona – viz bod „9.1.1. Prokazování
kvalifikace získané v zahraničí“.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
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Zadavatel nestanovuje, že podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splňovat také jiné osoby,
než které jsou uvedeny v § 74 odst. 2 zákona.
Všechny výše uvedené doklady prokazující základní způsobilost mohou dodavatelé v nabídkách
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

8.3.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. c) zákona.


Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokazuje dodavatel ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.



Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže dodavatel, který předloží
doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními
předpisy vyžadována.
Dodavatel předloží doklady o autorizaci v oborech „dopravní stavby“ a „mosty a inženýrské
konstrukce“ dle § 5 odst. 3 písm. b) a d) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (či
případně potvrzení o zapsání do seznamu registrovaných osob v příslušném oboru u osob
usazených a hostujících).

Doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
Všechny výše uvedené doklady prokazující profesní způsobilost mohou dodavatelé v nabídkách
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

8.3.3.

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona.

8.3.4.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje prokázání následujících kritérií technické kvalifikace:

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
Rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání:
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za posledních 7 let před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad
o uskutečnění plnění dodavatele.
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Vymezení minimální úrovně této technické kvalifikace:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za posledních 7 let provedl alespoň:
Dvě zakázky na projektovou dokumentaci dopravní stavby ve finančním rozsahu (výši)
předpokládaných / investičních nákladů stavby min. 300 mil. Kč bez DPH za každou stavbu zvlášť.
Jednu zakázku na projektovou dokumentaci dopravní stavby obsahující stavbu objektu tunelu pro
silniční dopravu ve finančním rozsahu (výši) předpokládaných / investičních nákladů celé stavby
min. 100 mil. Kč bez DPH.
Jako referenční zakázky budou uznány dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí nebo
dokumentace pro stavební povolení.
Za okamžik dokončení referenční zakázky je považováno předání projektové dokumentace
příslušnému objednateli.

Z poskytnutých dokladů a informací k prokázání technické kvalifikaci musí být zřejmé splnění
vymezené minimální úrovně.
Všechny výše uvedené doklady prokazující technickou kvalifikaci mohou dodavatelé v nabídkách
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Doba podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona se považuje za splněnou, pokud byla dodávka, služba
nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí
u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za
rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona.
Dodavatel může u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické
kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona použít dodávky, služby nebo stavební práce,
které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

9. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE § 115 ZÁKONA
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje uvedené v návrhu
smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle níže
uvedených pravidel stanovených v souladu s § 115 zákona.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou
předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 zákona.
Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem
hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.
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Pravidla pro hodnocení nabídek:
a) kritéria hodnocení a jejich váha v %
A. Celková nabídková cena bez DPH

80 %

B. Celková doba zpracování zakázky

20 %

b) metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
A. Celková nabídková cena bez DPH:
V rámci tohoto dílčího kritéria A bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH (tj. za
celý předmět plnění veřejné zakázky). Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka, ve
které je uvedena nejnižší nabídková cena. Nejvýhodnější nabídka obdrží v tomto kritériu 100 bodů.
Nabídky obdrží body dle následujícího vzorce:

��č�� ���ů � =

�����žší ���í���á ���í����á ����
∗ ���
���í����á ���� �𝒓á�ě ��������é ���í���

Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria. Výsledné
číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

B. Celková doba zpracování zakázky:
V rámci dílčího hodnotícího kritéria B bude hodnocena dodavatelem nabídnutá celková doba zpracování
kompletní projektové dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). Dodavatelem
nabídnutá doba bude uvedena v jednotkách celých dnů. Pro toto kritérium platí, že nejvýhodnější
nabídka má nejkratší dobu celkového zpracování zakázky oproti nabídnutým dobám zpracování
zakázky ostatními účastníky a obdrží v tomto kritériu 100 bodů. Nabídky obdrží body dle následujícího
vzorce:

��č�� ���ů � =
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Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria. Výsledné
číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.
Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu platí, že účastník uvede do návrhu smlouvy
(článek V. bod 1.1):
 dobu dodání řádně provedeného čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí pro obě stavební
akce dle čl. III bod 2.2 smlouvy (minimálně 180 a maximálně 270 kalendářních dní ode dne nabytí
účinnosti smlouvy)

V případě nabídnutí doby kratší, než je uvedeno výše, bude pro účely hodnocení započtena
zadavatelem stanovená minimální doba a k účastníkem nabídnuté době nebude v rámci hodnocení
přihlíženo. Pro závazek vyplývající z uzavřené smlouvy však platí doba nabídnutá v návrhu smlouvy.
Celková doba zpracování zakázky nesmí překročit 270 kalendářních dnů, jinak bude nabídka vyřazena
a účastník vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
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Stanovení výsledného pořadí:
Celkové bodové hodnocení účastníka je součtem váženého počtu bodů v jednotlivých kritériích
hodnocení. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
Ostatní nabídky získají pořadí na základě seřazení výše celkového bodového hodnocení (čím vyšší
hodnota bodů, tím lepší pořadí).
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí
v dílčím kritériu A.

V Českých Budějovicích dne 19. 7. 2018

…………………………………………………
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka

Příloha: Zadávací dokumentace (podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace jsou
uvedeny v bodě 5. této výzvy)

11

