ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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“

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. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA A OSOB
PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1. Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací
dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:
AKIPROJEKT s.r.o., Boženy Němcové 12/2 České Budějovice, IČO 02773961; Studie proveditelnosti
dopravního řešení 9 varianta
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258 Praha 10, IČO45272891; Technická studie varianta č. 3
a prvopočáteční PD Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce.
Všechny výše uvedené podklady zpracované odlišnými osobami jsou uvedeny v příloze č. 6 – Podklady.
3.2. Seznam informací v zadávací dokumentaci, které jsou výsledkem předběžné tržní
konzultace a osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely:
Zadavatel nevedl předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona.
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4. 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.
5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
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
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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)
 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.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 A NÁSL. ZÁKONA
Požadavky na projektovou dokumentaci vycházející z právních předpisů a požadavky zadavatele na
dodávané formáty jsou uvedeny výše a v návrhu smlouvy.
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY NEBO JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Závazné kompletní obchodní podmínky zadavatele (platební, dodací, záruční, sankční podmínky,
případné vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona a jiné obchodní podmínky) jsou uvedeny
v závazném návrhu smlouvy (dále jen „smlouva“), který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
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7.1 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
Zadavatel požaduje při plnění každé části veřejné zakázky vybraným dodavatelem, s nímž bude
uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
2 mil. Kč. Výše spoluúčasti dodavatele nesmí přesáhnout 15 %. V případě absence údaje o výši
spoluúčasti v pojistné smlouvě považuje zadavatel spoluúčast za nulovou.
Vybraný dodavatel předloží před uzavřením smlouvy na základě výzvy k předložení skutečností dle
§ 122 odst. 3 zákona odeslané zadavatelem vybranému dodavateli:
Pojistnou smlouvu či pojistný certifikát vztahující se na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě, obsahující min. následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo
účastníka, druh pojištění, výši pojistné částky, označení oprávněného k čerpání pojistné smlouvy.
Zadavatel dle § 122 odst. 7 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředloží doklad
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě před podpisem smlouvy
na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona odeslané zadavatelem vybranému dodavateli.
8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
9. PODMÍNKY KVALIFIKACE
Podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek v bodě
„Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů“.
10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY A ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel jistotu dle § 41 zákona nepožaduje. Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu dle § 40 zákona.
11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za celé plnění předmětu veřejné zakázky
v souladu se zadávacími podmínkami.
Další požadavky:
 Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).
 Nabídková cena bude uvedena ve smlouvě (příloha č. 3 zadávací dokumentace) v členění
uvedeném v příslušné smlouvě.
 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky.
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je horním cenovým limitem a nesmí být v nabídce
překročena.
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12. ZPŮSOB URČENÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nestanovuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny.
13. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
13.1 Využití poddodavatele
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (požadavky na identifikační údaje
vymezuje § 28 odst. 1 písm. g) zákona).
Účastník ve své nabídce předloží poddodavatelské schéma, v němž popíše poddodavatelský systém
(vzor viz příloha č. 5 zadávací dokumentace).
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli či
poddodavatelům, předloží ve své nabídce formulář „Poddodavatelské schéma“ (vzor příloha č. 5
zadávací dokumentace), v němž poddodavatele proškrtne, případně předloží jiné čestné prohlášení
o realizování zakázky bez účasti poddodavatelů.
13.2 Ostatní podmínky
Dílo bude dodavatelem realizováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dle
obecně závazných předpisů (norem). Je-li v zadávací dokumentaci stanovena určitá technická
podmínka prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
zadavatel výslovně uvádí možnost nabídnout pro každý takový odkaz rovnocenné řešení v souladu
s § 89 odst. 6 zákona.
14. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle pravidel
stanovených v souladu s § 115 zákona, která jsou uvedena ve výzvě k podání nabídek v bodě „Pravidla
pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona“.
15. PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY DLE § 103 ZÁKONA
Zadavatel níže uvádí podmínky pro sestavení a podání nabídky včetně doporučeného způsobu
zpracování nabídky.
15.1. Forma a způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v českém jazyce (případně možno navíc
v kopii či v elektronické podobě na vhodném médiu (CD)).
Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídky a informace o otevírání obálek s nabídkami
jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek.
15.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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15.3. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou
číselnou řadou a nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
15.4. Údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které zadavatel požaduje v souladu s § 103 odst. 1
písm. a) a b) zákona k předložení v nabídkách pro potřebu posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocení nabídek:
15.4.1. Podepsaný návrh smlouvy
Součástí zadávacích podmínek je závazný návrh smlouvy (příloha č. 3 zadávací
dokumentace). Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje (vyznačeno žlutou
barvou – tj. identifikační údaje, nabídkové ceny, dobu plnění atd.) a smlouvu podepsanou
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh
smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka.
Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí
být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání.
15.4.2. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
Podrobnosti jsou uvedeny v bodě „9. Podmínky kvalifikace“.
15.4.3. Poddodavatelské schéma
Podrobnosti jsou uvedeny v bodě „13.1 Využití poddodavatele“ (vzor příloha č. 5 zadávací
dokumentace).

15.5. Zadavatel nepožaduje poskytnutí údajů dle § 103 odst. 1 písm. d) zákona, tj. informace
o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele.
15.6. Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti
dodavatelů v nabídce účastníci doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku společně a nerozdílně.
15.7. Další dokumenty doporučené zadavatelem k použití v nabídce:
15.7.1. Obsah nabídky
Nabídka
může
být
opatřena
obsahem
s uvedením
čísel
u jednotlivých oddílů (kapitol). – vzor viz příloha č. 1 zadávací dokumentace

stránek

15.7.2. Krycí list nabídky
Nabídka může obsahovat krycí list. – vzor viz příloha č. 2 zadávací dokumentace
16. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Zadavatel vyžaduje od vybraného dodavatele v souladu s § 104 zákona jako podmínku pro
uzavření smlouvy následující doklady a informace, které nemusí být součástí nabídky, ale
vybraný dodavatel je předloží až na základě výzvy k předložení skutečností dle § 122 odst. 3
zákona odeslané zadavatelem vybranému dodavateli:
 Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy. (viz bod 9. Podmínky kvalifikace)
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 Předložení kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu. (viz bod 7.1 Další obchodní podmínky
zadavatele)
 U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede
v dokumentaci o veřejné zakázce.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, vyzve zadavatel dle § 122
odst. 5 zákona v rámci výzvy učiněné podle § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele rovněž
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
 Upozorňujeme účastníky zadávacího řízení, kteří jsou akciovou společností nebo mají právní formu
obdobnou akciové společnosti na nutnost mít vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel ověří
dle § 48 odst. 9 zákona u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7
zákona (tj. nevydání výlučně zaknihovaných akcií) na základě informací vedených v obchodním
rejstříku. Tato ustanovení se nepoužijí pouze pro takového účastníka, jehož akcie v souhrnné
jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

17. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek písemně (např.: e-mail, pošta). Kontaktní osoba: Ing. Pavel
Bürger, e-mail: burgerp@kraj-jihocesky.cz (tel: 386 720 338), adresa: viz výše.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní
na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele do 3 pracovních
dnů.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to ve
smyslu § 98 odst. 3 zákona alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle § 54 odst. 5 zákona (tj.
nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Pokud zadavatel na žádost
o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu dle § 54 odst. 5
zákona.
Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení
zadávací dokumentace uveřejní zadavatel dle § 54 odst. 5 zákona u podlimitní veřejné zakázky nejméně
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení
do 3 pracovních dnů, prodlouží dle § 98 odst. 4 zákona lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do
uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.
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Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto všem dodavatelům uveřejněním na profilu
zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj
Spolu s vysvětlením zadávací dokumentace může zadavatel provést změnu nebo doplnění
zadávacích podmínek dle § 99 zákona.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
18. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se vzhledem k povaze předmětu zakázky neuskuteční.
19. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit „Oznámení
o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ a „Oznámení o výběru dodavatele“ na profilu zadavatele na
internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.
Dle § 53 odst. 8 zákona se oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení uveřejňuje na profilu
zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
20. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Obsah nabídky
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Smlouva
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení kvalifikace
Příloha č. 5 – Poddodavatelské schéma
Příloha č. 6 – Podklady
V Českých Budějovicích dne 19. 7. 2018

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