ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Kontroly kvality svislého, vodorovného dopravní
značení včetně dopravních zařízení“
Číslo veřejné zakázky: 01PU-005178
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007
veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 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

Bc. František Sedláček, ředitel Úseku
provozního

Útvar zadavatele zajišťující
administrativu zadávacího řízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení
12600, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kohoutová

Telefon

954 901 350

E-mail

Hana.Kohoutova@rsd.cz

1.2. Kontaktní osoby zadavatele
Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je uvedena v čl.
1.1 zadávací dokumentace. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele
s dodavateli (tím nejsou dotčena oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby
zadavatele daná ZZVZ).
1.3. Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace, předběžné tržní
konzultace
1.3.1. Nepoužije se
1.3.2. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že ohledně této veřejné zakázky nevedl
předběžné tržní konzultace.
1.4. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování
Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům
zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ.
V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profily/RSD.
1.5. Elektronické dokumenty a elektronické podpisy
Pokud je dále v textu této zadávací dokumentace požadováno elektronické předložení originálu
dokumentu nebo dokladu (dále společně jen jako „dokument“), rozumí se tím předložení
dokumentu v elektronické podobě podepsaného elektronicky takovým způsobem, že tento
dokument má právní účinek rovnocenný vlastnoručně podepsanému originálu takového
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listinného dokumentu a současně je zajištěna integrita elektronicky podepsaného dokumentu a
jednoznačná identifikace podepisující osoby.
U elektronických dokumentů, jejichž původcem je dodavatel, se podepsání způsobem
uvedeným v předchozím odstavci nevyžaduje, pokud tato zadávací dokumentace
nestanoví jinak. Původcem dle předcházející věty se rozumí každá osoba, z jejíž činnosti
dokument vznikl1.
Pokud je v textu této zadávací dokumentace požadováno či umožněno elektronické předložení
ověřené kopie dokumentu, rozumí se tím předložení dokumentu nebo dokladu v elektronické
podobě, který vznikl autorizovanou konverzí z listinné podoby.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má dokument, který vznikl provedením autorizované
konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením vznikl.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že maximální přípustná velikost jednoho
podepisovaného souboru je 2 GB. V případě, že by podepisovaný soubor byl větší než
2 GB, je nutno jej rozdělit do více jednotlivých archivů. Speciální úpravu týkající se
možné velikosti souborů obsahuje čl. 9 zadávací dokumentace ve vztahu k podání
nabídky.
1.6. Software pro podepisování souborů, které neumožňují přímé vložení
elektronického podpisu
Zadavatel dodavatelům zdarma poskytuje software, který umožňuje připojení uznávaného
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, ke všem souborům bez ohledu na jejich
formát, a to prostřednictvím hash souboru s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořeným
otiskem z originálního souboru (hash soubor ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořený
pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA). Software lze použít např. pro
elektronický podpis archivu (zip souboru) obsahujícího jednotlivé přílohy smlouvy a jeho
použití dodavatelem je zcela dobrovolné (zadavatel software poskytuje jako nadstandardní
službu dodavatelům, kteří nemají vlastní softwarové řešení).
Software je možné stáhnout pomocí odkazu umístěného na webové
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-a-dalnic/#collapse4.

stránce

2. Předmět plnění veřejné zakázky
2.1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby dle této zadávací dokumentace a jejích
příloh.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a limit celkové nabídkové ceny
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 15 000 000 Kč bez DPH

1

Není tak možné například naskenovat listinný výpis z obchodního rejstříku a připojit k němu uznávaný
elektronický podpis dodavatele. Tímto způsobem nevznikne originál výpisu z obchodního rejstříku, ale pouze jeho
prostá kopie.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje v souladu s § 16 odst. 3 ZZVZ
předpokládanou hodnotu změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost si zadavatel v této
zadávací dokumentaci vyhradil.
3. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky a doba plnění jsou
uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
4.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 až § 80 ZZVZ předložením
dokladů uvedených v příslušném sloupci v tabulkách v čl. 4.1 až 4.4. Zadavatel neumožňuje
ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ nahrazení požadovaných dokladů jiným, než v zadávací
dokumentaci výslovně připuštěným čestným prohlášením dodavatele (tím není dotčeno
právo dodavatele nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky).
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je
povinen zadavateli postupem dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit originály nebo ověřené
kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 73 ZZVZ dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ a
c) splní technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.
4.1. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Způsobilý je dodavatel, který:

a)

b)

c)

d)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího 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;
nemá v České republice ani v zemi svého
sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;

Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
každou fyzickou a právnickou osobu,
pro niž je dle ZZVZ a zadávacích
podmínek vyžadován.
K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.

Potvrzení příslušného finančního úřadu
a ve vztahu ke spotřební dani čestné
prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění této
způsobilosti (formulář 2.1.1.).
nemá v České republice ani v zemi svého
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na jednoznačně vyplývá splnění této
penále na veřejné zdravotní pojištění;
způsobilosti (formulář 2.1.1.).
nemá v České republice ani v zemi svého
Potvrzení příslušné okresní správy
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na sociálního zabezpečení.
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti;
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Způsobilý je dodavatel, který:

Způsob prokázání:

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.

Výpis z obchodního rejstříku, nebo
v případě, že dodavatel není
v obchodním rejstříku zapsán, čestné
e)
prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění této
způsobilosti (formulář 2.1.1.).
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání:

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)

předložení dokladu prokazujícího, že
je dodavatel akreditován ve smyslu §
16 zák. č. 22/1997 Sb., o technických
c) požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nebo takovou
osobou disponuje

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)
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).
Akreditace pro provádění měření parametru
retroreflexe dle ČSN EN 1436.
Akreditace pro provádění laboratorních zkoušek
dle ČSN EN 12802.
Akreditace pro provádění měření optických
vlastností dopravních knoflíků dle ČSN EN
1463-1.
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Zadavatel požaduje:

Způsob prokázání:
Akreditace pro provádění měření optických
vlastností svislých dopravních značek dle ČSN
EN 12899-1.

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 4.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.

4.3. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky
podílely následující osoby splňující uvedené požadavky
zadavatele:

a)

osoba odborný pracovník
(i)
minimálně 5 let praxe v oboru posuzování
a zkoušení
dopravního
značení
a dopravních
a signalizačních zařízení na pozici vedoucího/zástupce
laboratoře
a zároveň
(ii) existence pracovního nebo obdobného poměru
u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající,
smluvního vztahu s dodavatelem

Způsob prokázání:
Čestné prohlášení
o odborném personálu
(formulář 2.2.1.), ze
kterého musí vyplývat
splnění veškerých
požadavků zadavatele

4.4. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
4.4.1. Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci
významných služeb dodavatelem předložením seznamu významných služeb
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam poskytnutých
významných služeb zpracuje dodavatel podle formuláře č. 2.2.2.
4.4.2. Doba „za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení“ se pro účely tohoto
zadávacího řízení považuje za splněnou, pokud služba uvedená v příslušném seznamu
byla v průběhu této doby dokončena alespoň v rozsahu odpovídajícímu požadavkům
zadavatele uvedeným v čl. 4.4.3 níže.
4.4.3. Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování
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Zadavatel požaduje praxi dodavatele
spočívající v realizaci:

a)

b)

5.

Min. 5 zakázek, jejichž předmětem
bylo měření parametru retroreflexe
vodorovného dopravního značení
mobilním přístrojem za jízdy
v celkovém rozsahu min. 200 000,- Kč
bez DPH pro každou z uvedených
zakázek

Způsob prokázání:

Seznam poskytnutých služeb včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele (formulář 2.2.2.).

Ze Seznamu poskytnutých služeb musí
vyplývat splnění veškerých požadavků
min. 3 zakázek, jejichž předmětem byla
zadavatele.
realizace identifikačních zkoušek
materiálů pro vodorovné dopravní
značení v celkovém rozsahu min.
200 000,- Kč bez DPH pro každou z
uvedených zakázek
Společná ustanovení ke splnění požadavků na kvalifikaci

5.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
5.1.1. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady
předloženými jako součást nabídky v prostých kopiích. Dodavatelé nemohou
požadované doklady nahradit předložením čestného prohlášení dle § 86 ZZVZ, ale
mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ. Zadavatel však
vždy bude před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele požadovat předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace
v elektronické podobě.
5.1.2. V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do
českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na
doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, které lze předkládat rovněž v
latinském jazyce.
5.2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
5.3.1. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 81 ZZVZ doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem. Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního
řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu
státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do
českého jazyka. Čl. 5.1 zadávací dokumentace ohledně jazyka dokumentů se použije
obdobně.
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5.3.2. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad
pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává
Pražská správa sociálního zabezpečení.
5.4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
5.4.1. Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, prokázat
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli podle
§ 83 odst. 1 ZZVZ předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ 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 tento požadavek 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) ZZVZ vztahující se k takové osobě,
musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude poskytovat
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
5.4.2. Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce, je
dodavatel povinen využívat při plnění dle smlouvy uzavřené s dodavatelem jakožto
vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze
s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za
předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci
požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu.
Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen
identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.
5.4.3. Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně. Tzn., že každý z požadavků
technické kvalifikace dle čl. 4.3 a 4.4 této zadávací dokumentace je oprávněn prokázat
jiný z dodavatelů.
5.4.4. Vztahuje-li se určité kritérium technické kvalifikace ke konkrétní části veřejné zakázky,
ve vztahu ke které si zadavatel vyhradil, že nemůže být plněna prostřednictvím
poddodavatele, nelze toto kritérium prokázat prostřednictvím jiné osoby dle výše
uvedeného.
5.5. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
5.5.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 a 75
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
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5.5.2. Zadavatel ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ vyžaduje, aby odpovědnost za plnění
veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a
nerozdílně (v nabídce musí být doložen písemný závazek všech dodavatelů podávajících
společnou nabídku o společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky),
přičemž jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí společník.
5.6. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ
doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce.
5.7. Předložení certifikátu
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu.
5.8. Informační systém veřejné správy
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších
předpisů, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména
o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
5.9. Důsledek nesplnění kvalifikace
5.9.1. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací
dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti
v zadávacím řízení vyloučen.
5.9.2. Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 ZZVZ oprávněn považovat technickou kvalifikaci
za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly
negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
6. Obchodní a platební podmínky
Veškeré závazné obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy o
poskytování služeb včetně příloh (dále jen „Smlouva“), který tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh Smlouvy dle přílohy č. 3 této zadávací
dokumentace, doplněný o zadavatelem požadované údaje, který je pro dodavatele závazný.
Dodavatel je povinen upravit návrh Smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně
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dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně
určité.
7.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

7.1. Nabídková cena bude pokrývat všechny služby, jak jsou popsány v zadávací dokumentaci
a jejích přílohách.
7.2. Celková nabídková cena se určí následujícím způsobem:
Dodavatelé ocení všechny položky Soupisu služeb poskytnutého v příloze č. 3 Smlouvy
jejich celkovými cenami bez DPH.
Součtem celkových cen všech položek všech služeb bez DPH se určí celková nabídková
cena bez DPH, jež bude předmětem hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky v rámci
nejnižší nabídkové ceny.
7.3. Jednotkové ceny položek se uvedou v Soupisu služeb bez DPH. Tyto jednotkové ceny
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované
v rámci zakázky. Jednotkové ceny uvedené v nabídce musí pokrývat všechny smluvní
závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb podle
Smlouvy.
7.4. V Dopise nabídky bude nabídková cena uvedena následujícím způsobem:

Kontroly kvality
svislého, vodorovného
dopravní značení
včetně dopravních
zařízení

Nabídková cena služeb
v Kč bez DPH*

DPH v Kč

Celková nabídková
cena v Kč včetně DPH

(a)

(b)

(c) = (a) + (b)

[bude doplněno]

[bude
doplněno]

[bude doplněno]

* Tento údaj bude předmětem hodnocení nabídek.
7.5. Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).
8. Hodnocení nabídek
8.1. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na
základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena.
8.2. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle celkové výše nabídkové ceny za celé
plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nejvýhodnější)
po nejvyšší (nejméně výhodnou).
9. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
9.1. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto
otevřeného řízení.
Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny
a podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Nedostatky v podání nabídek nebo
v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu
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zadávací dokumentaci mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z
účasti v zadávacím řízení.
9.2. Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě. Listinné podání nabídky
zadavatel nepřipouští.
9.3. Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé
dokumenty obsažené v nabídce dodavatele) byla dodavatelem elektronicky
podepsána.
9.4. 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 soupis služeb bude
dodavatelem předložen v datovém formátu shodném s formátem, ve kterém byl
poskytnut soupis služeb jako součást zadávací dokumentace.
9.5. 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
podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na
uživatelskou podporu.
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 emailovou adresu upozornění o tom,
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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.
9.6. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém nebo slovenském jazyce
(výjimku tvoří odborné názvy a údaje), pokud zadavatel nestanovil v zadávací
dokumentaci pro jednotlivé dokumenty jinak.
9.7. 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
pracovnímu dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byla nabídka
podána.
9.8. Nabídka účastníka musí obsahovat následující doklady a dokumenty v elektronické
podobě zpracované dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci:
 obsah nabídky s uvedením názvů souborů a dokumentů nabídky v nich obsažených,
 Dopis nabídky dle přílohy č. 1,
 návrh Smlouvy o poskytování služeb dle přílohy č. 3,
 informace o využití poddodavatele - uvedení částí veřejné zakázky, které účastník
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedení, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit (vyplněný formulář č. 2.3.1.),
 doklady prokazující splnění kvalifikace,
 oceněný soupis služeb,
 ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky.
9.9. V případě, že bude nabídka účastníka 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 účastník zadávacího řízení, neboť jako první tyto údaje ve své nabídce
zpracovává.
10. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ.
Při zadávání veřejné zakázky 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),
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(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.
11. Závaznost požadavků zadavatele
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 dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky.
12. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné podobě zasílat
formou elektronické komunikace. Zadavatel ve lhůtě dle ZZVZ uveřejní vysvětlení a případné
související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.
13. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

do 6.4.2021 do 9:00 hodin

Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v čl. 9 této
zadávací dokumentace.
Při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení bude elektronickým nástrojem
Tender arena automaticky použit veřejný klíč k zašifrování nabídky.
14. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě
neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ. Údaje z nabídek účastníků,
kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek elektronickou nabídku, odpovídající číselně
vyjádřitelným kritériím hodnocení, budou zpravidla do 2. pracovního dne od konání otevírání
nabídek uveřejněny na profilu zadavatele.
15. Podmínky pro uzavření Smlouvy
15.1. Nepoužito.
2

Elektronický nástroj je omezen velikostí 200 MB, datová schránka 20 MB, e-mailová schránka 10 MB.
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15.2. Nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele je vybraný
dodavatel povinen předložit zadavateli formou elektronické komunikace identifikační
údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci veřejné zakázky na
služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele.
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do
plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné
zakázky poddodavatelem.
15.3. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit formou
elektronické komunikace doklady včetně požadovaných příloh vztahující se
ke kvalifikaci dodavatele v elektronické podobě, a to konkrétně originály nebo ověřené
kopie dokladů uvedené v tabulkách čl. 4.1 až 4.4 této zadávací dokumentace, pokud je
zadavatel již nemá k dispozici.
15.4. Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen zadavateli na základě
písemné výzvy formou elektronické komunikace (nelze-li zjistit údaje o skutečném
majiteli postupem dle § 122 odst. 4 ZZVZ) předložit výpis z evidence obdobné evidenci
údajů o skutečných majitelích dle § 122 odst. 4 ZZVZ nebo:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného
dodavatele,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 seznam akcionářů,
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
16. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta není stanovena.
17. Požadavek na poskytnutí jistoty
Jistota není požadována.
18. Výhrady zadavatele
18.1.Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka
zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli,
nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
18.2. Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit náklady spojené s účastí
v zadávacím řízení. Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo
ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího
řízení. To neplatí v případě postupu dle § 40 odst. 4 ZZVZ.
18.3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Stránka 14 z 28

18.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li
to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
18.5. Zadavatel uvádí v souladu s § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ, že pokud jsou v zadávacích
podmínkách technické podmínky stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého
odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého
takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
18.6.

Dodavatel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele/ů.

19. Seznam příloh
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Dopis nabídky
Příloha č. 2 – Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších
skutečností
Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o poskytování služeb
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
DOPIS NABÍDKY
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DOPIS NABÍDKY
[Pozn. pro dodavatele: Modře označené údaje musí být doplněny před podáním nabídky. Text
v této závorce bude vypuštěn.]
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Kontroly kvality svislého, vodorovného dopravní
značení včetně dopravních zařízení
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky,
včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb a jejích příloh, dalších souvisejících
dokumentů a vysvětlení zadávací dokumentace.
Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:
Nabídková cena služeb
v Kč bez DPH
(a)
Kontroly kvality
svislého, vodorovného
dopravní značení
včetně dopravních
zařízení

DPH v Kč

[bude doplněno]

(b)

[bude
doplněno]

Celková nabídková
cena v Kč včetně DPH
(c) = (a) + (b)

[bude doplněno]

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby
poskytované v rámci zakázky.
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných
služeb.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy
o poskytování služeb v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena smlouva, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že
uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadata smlouvy.
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Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou
v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem smlouvy.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2
FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH
PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ
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Pokyny k vyplnění formulářů:
1. Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích.
2. Dle potřeby je dodavatel oprávněn připojit další listy.
3. V případě, že se některý údaj určený ve formuláři k doplnění na dodavatele nevztahuje,
uvede u něj dodavatel „Netýká se“ se stručným vysvětlením důvodu.
4. Tam, kde ponechává formulář dodavateli volbu mezi několika možnými alternativami,
zvolí dodavatel jednu z nich a ostatní z formuláře odstraní.
5. Dodavatel odstraní z formuláře všechny poznámky pod čarou a instrukce pro vyplnění.
6. Učiněním řádně vyplněných formulářů součástí nabídky dodavatel zaručuje pravdivost a
přesnost všech v něm uvedených údajů.
7. Informace obsažené ve formulářích budou předmětem posuzování splnění kvalifikace a
ostatních podmínek účasti v zadávacím řízení. Za přesnost vyplnění formuláře, jeho úplnost
a kompletnost připojené dokumentace odpovídá dodavatel.
8. Absence nebo nesprávné vyplnění údajů uvedených ve formulářích nebo chybějící přílohy
mohou mít podle okolností za následek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
9. Zadavatel nepožaduje, aby formuláře předložené elektronicky jako součást nabídky,
jejichž původcem je dodavatel, byly ve formě originálu nebo ověřené kopie.
10. Vzhledem k tomu, že zadavatel nepožaduje elektronický podpis formulářů, jejichž
původcem je dodavatel, je pro účely elektronického podání nabídky originálem těchto
formulářů dokument vzniklý v elektronické podobě (tj. nikoliv scan listinného
dokumentu). Pokud dodavatel takový originální dokument vloží do nabídky, nebude
jej následně zadavatel požadovat postupem dle § 122 ZZVZ, protože jej již bude mít
k dispozici.
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OBSAH
Formuláře 2.1. Základní a profesní způsobilost
2.1.1. Čestné prohlášení dodavatele
Formuláře 2.2. Technická kvalifikace
2.2.1. Čestné prohlášení o odborném personálu
2.2.2. Seznam poskytnutých služeb
Formuláře 2.3. Jiné podmínky zadávacího řízení
2.3.1. Seznam poddodavatelů a jiných osob
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FORMULÁŘ 2.1.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
Společnost [bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno],
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Kontroly kvality svislého,
vodorovného dopravní značení včetně dopravních zařízení, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), prokazuje splnění základní a profesní
způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeným způsobem.
Účastník


v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ

dokládá v přílohách výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny právnické a fyzické osoby,
pro něž jsou dle ZZVZ a zadávací dokumentací požadovány


v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ

dokládá v příloze potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující, že účastník nemá
zachycen v evidenci daní splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla


v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ

tímto čestně prohlašuje, že dle písmene:
(b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České
republice, tak v zemi svého sídla
(c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla


v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ

dokládá v příloze potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení prokazující, že
nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla


v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ

alternativa 1
dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku prokazující, že není v likvidaci, že proti němu
nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla
alternativa 2

Stránka 22 z 28

dokládá v příloze písemné čestné prohlášení prokazující, že není v likvidaci, že proti němu
nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla


v souladu s požadavky § 77 odst. 1 ZZVZ

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje


v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ

dokládá v příloze doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v rozsahu požadovaném
zadávací dokumentací


v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

dokládá v příloze :
Akreditaci pro provádění měření parametru retroreflexe dle ČSN EN 1436.
Akreditaci pro provádění laboratorních zkoušek dle ČSN EN 12802.
Akreditaci pro provádění měření optických vlastností dopravních knoflíků dle ČSN EN 14631.
Akreditaci pro provádění měření optických vlastností svislých dopravních značek dle ČSN EN
12899-1.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
Přílohy:
[bude doplněno]
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FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU
Společnost [bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno],
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Kontroly kvality svislého,
vodorovného dopravní značení včetně dopravních zařízení, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál
účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném rozsahu:
Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3
zadávací dokumentace]
1. Příjmení: [bude doplněno]
2. Jméno: [bude doplněno]
3. Roky odborné praxe v oboru [bude doplněno] na pozici [bude doplněno]: [bude doplněno]
4. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.): [bude
doplněno]
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FORMULÁŘ 2.2.2.
SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Společnost [bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno],
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Kontroly kvality svislého,
vodorovného dopravní značení včetně dopravních zařízení, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že řádně poskytoval
dále uvedené služby ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.4 zadávací dokumentace
shora uvedené zakázky:

Název
zakázky /
Druh služeb
(vypovídající
stručný popis
služeb)

Celková
cena služeb,
za něž byl
účastník
odpovědný
v Kč nebo
ekvivalentu
Kč

Specifikace
poskytovaných
služeb

Doba
plnění dle
smlouvy

Datum
zahájení a
ukončení
poskytování
služeb

Objednatel
služeb
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Místo
poskytování
služeb

Byly služby, které
jsou předmětem
zakázky, již
Dodavatel
dokončeny /
(D) nebo
předány
poddodaobjednateli?
vatel (P)
Ano / Ještě ne
(Smlouva probíhá)
/ Ne

FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB
Společnost [bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno]
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Kontroly kvality svislého, vodorovného dopravní
značení včetně dopravních zařízení, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno]
(dále jen „dodavatel“),
I)
Alternativa 1
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů:
Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé
[bude doplněno]
[bude doplněno]
nebo
Alternativa 2
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:
Obchodní firma nebo
název nebo jméno a
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno)
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatel
plnit

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil 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.
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Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele,
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami
splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne
udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.
Obchodní firma nebo
název nebo jméno a
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo
přiděleno) a sídlo jiné
osoby

Část kvalifikace, kterou
prokazuje dodavatel
prostřednictvím jiné osoby

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 3
NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouva o poskytování služeb tvoří samostatnou přílohu zadávací dokumentace.

Digitálně podepsal: Ing. Jiří Hvězda
Datum: 02.03.2021 10:58:03 +01:00
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