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

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rámcová dohoda - Běžná údržba silnic
v okresech Bruntál a Opava“
Číslo veřejné zakázky: 16PU-004052
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007
veřejná zakázka na služby na uzavření rámcové dohody zadávaná v otevřeném řízení
podle § 56 ZZVZ

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

1. Identifikační údaje zadavatele, další informace
1.1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo zadavatele

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Datová schránka

zjq4rhz

IČO zadavatele

65993390

DIČ zadavatele

CZ65993390

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava, na
základě delegace pravomocí

Útvar zadavatele zajišťující
administrativu zadávacího řízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava –
Mariánské Hory

Kontaktní osoba

Lenka Kubíčková

Telefon

+420 954 904 442

E-mail

lenka.kubickova@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
Nepoužije se.
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.
Zadavatel umožňuje dodavatelům přístup ke svým interním předpisům následujícím způsobem:
https://www.rsd.cz/wps/portal/.
Odkazuje-li se v zadávací dokumentaci na konkrétní formuláře, rozumí se tím vzory
příslušných formulářů uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace, případně formuláře
obsahově rovnocenné těmto doporučeným vzorům.

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
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 Rámcové
dohody 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

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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2.

Režim zadávacího řízení

V otevřeném zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem, jehož
nabídka bude v zadávacím řízení hodnocena jako nejvýhodnější, na dobu 48 měsíců (4 let).
Zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat bez obnovení soutěže
postupem dle § 134 ZZVZ.
Zadavatel bude zadávat dílčí veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody průběžně
po celou dobu jejího trvání postupem bez obnovení soutěže upraveným v § 134 ZZVZ
na základě odeslání závazného návrhu dílčí objednávky vybranému dodavateli, jenž je návrhem
na uzavření dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“). Bližší postup pro uzavírání Dílčích smluv
je obsažen v rámcové dohodě, přičemž Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem jejího potvrzení
(akceptací) ze strany vybraného dodavatele a je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Předmět plnění veřejné zakázky
3.1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci
zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) s jedním účastníkem,
bude poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové
dohody bude zadavatel zadávat vybranému dodavateli jednotlivé dílčí zakázky na poskytnutí
služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
Vybraný dodavatel (účastník rámcové dohody) bude povinen zajistit komplexní poskytnutí
poptávaných služeb, včetně prostředků a vybavení potřebných k jejich poskytnutí.
Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Rámcová
dohoda a jejích přílohách.
Dodavatelé podají svoji nabídku na celý předmět veřejné zakázky, jak je požadováno
v zadávací dokumentaci. Nabídky na plnění pouze na části předmětu veřejné zakázky nebudou
přijaty. Veřejná zakázka tedy není dělena na části ve smyslu § 101 ZZVZ.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Kód CPV: 50230000-6 Opravy a údržba silnic a dalších
zařízení a související služby.
3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 126 515 404 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako souhrnná předpokládaná hodnota
všech veřejných zakázek, které mohou být na základě rámcové dohody zadány.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje v souladu s § 16 odst. 3 ZZVZ
předpokládanou hodnotu změn závazků z rámcové dohody, jejichž možnost si zadavatel v této
zadávací dokumentaci vyhradil.
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 4.6. Zadavatel neumožňuje
ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ nahrazení požadovaných dokladů čestným prohlášením
dodavatele (tím není dotčeno právo dodavatele nahradit požadované doklady jednotným

evropským osvědčením pro veřejné zakázky).
Je-li v příslušném sloupci v tabulkách v čl. 4.1 až 4.6 jako doklad pro prokázání kvalifikace
požadováno čestné prohlášení, je použití odkazovaných vzorových formulářů, které tvoří
přílohu této zadávací dokumentace, pro dodavatele doporučenou a zadavatelem preferovanou
variantou. Zadavatel však akceptuje i čestná prohlášení v jiné podobě, pokud budou obsahovat
veškeré zadavatelem požadované údaje nezbytné k posouzení prokázání kvalifikace.
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření rámcové dohody)
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;

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti;
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.

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.).
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění této
způsobilosti (formulář 2.1.1.).
Potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.

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;

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:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
b)
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).
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:
vedoucí údržby komunikací – odpovědná osoba
za opravy a údržbu:
(i) minimálně SŠ vzdělání
(ii) minimálně 5 let praxe na pozici vedoucího nebo
zástupce vedoucího údržby komunikací
(iii) praxe na pozici vedoucí údržby komunikací u
1.
minimálně jedné významné zakázky spočívající
v provádění běžné údržby pozemních komunikací po
dobu minimálně jednoho roku v minimálním objemu
5 mil. Kč bez DPH/rok
(iv) existence pracovního nebo obdobného poměru
u dodavatele

Způsob prokázání:
Čestné prohlášení
o odborném personálu
(formulář 2.2.1.), který se
bude podílet na plnění
veřejné zakázky, z něhož
musí vyplývat splnění
veškerých požadavků
zadavatele.

Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky
podílely následující osoby splňující uvedené
požadavky zadavatele:

Způsob prokázání:

zástupce vedoucího údržby komunikací:
(i) minimálně SŠ vzdělání
(ii) minimálně 5 let praxe na pozici vedoucího nebo
zástupce vedoucího údržby komunikací
(iii) praxe na pozici vedoucí nebo zástupce vedoucího
2. údržby komunikací u minimálně jedné významné
zakázky spočívající v provádění běžné údržby
pozemních komunikací po dobu minimálně jednoho
roku v minimálním objemu 5 mil. Kč bez DPH/rok
(iv) existence pracovního nebo obdobného poměru
u dodavatele

Čestné prohlášení o
odborném personálu
(formulář 2.2.1.), který se
bude podílet na plnění
veřejné zakázky, z něhož
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
Zadavatel požaduje praxi dodavatele
spočívající v realizaci:

a)

b)

2 zakázek, jejichž předmětem bylo
provádění běžné údržby, jejíž součástí
byly mj. činnosti: Čištění vozovek
metením strojně samosběrem,
Zabezpečení místa světelnou šipkou,
Seřezávání nezpevněných krajnic
s naložením a Čištění vpustí a šachet na
pozemních komunikacích po dobu
minimálně jednoho roku s cenou za
služby s ročním objemem min. 5 mil.
Kč bez DPH pro každou z uvedených
zakázek.
1 zakázka, jejímž předmětem bylo
provádění běžné údržby, jejíž součástí

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
zadavatele.
Dodavatel je oprávněn jednou zakázkou
splnit i více z uvedených požadavků.

Zadavatel požaduje praxi dodavatele
spočívající v realizaci:

Způsob prokázání:

byly mj. činnosti: Čištění vozovek
metením strojně samosběrem,
Zabezpečení Místa světelnou šipkou,
Seřezávání nezpevněných krajnic
s naložením a Čištění vpustí a šachet na
pozemních komunikacích, jejíž
součástí byla i údržba minimálně
čtyřpruhové pozemní komunikace po
dobu minimálně jednoho roku s cenou
za služby s ročním objemem min.
5 mil. Kč bez DPH pro každou
z uvedených zakázek.
4.5. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ
4.5.1. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele na nástroje,
pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.
4.5.2. Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování
K zajištění dostatečného technického vybavení pro realizaci
služeb je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným
minimálním množstvím technického vybavení:
• 2 nákladní automobily s nosností min. 6 t
• 3 lehké dodávkové automobily do celkové hmotnosti 3,5 t
s minimální ložnou plochou 3 m2
• 2 samosběrné oboustranné zametače včetně nosiče – objem
zásobníku min. 6-7 m3, šířka zametání minimálně 2 400 mm
• 2 univerzální nosiče nářadí – hydraulické rameno, dosah
min. 7 m – pro čištění příkopů, včetně betonových žlabů,
fréza na seřezávání krajnic
• 1 kombinovaný čistič vpustí (tlakové čištění kanalizačních a
odpadních potrubí s možností odsávání odplaveného
materiálu) se sacím výkonem min. 4,8 m3/hod.
• 4 předzvěstné vozíky
• 2 výstražné vozíky velké

Způsob prokázání:
Čestné prohlášení o
technickém vybavení
(formulář 2.2.3.), ze
kterého musí vyplývat
splnění veškerých
požadavků zadavatele.

4.6. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ
4.6.1. Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na zavedení
systémů managementu předložením certifikátů systému managementu kvality, managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentálního managementu, vydaných podle
českých technických norem akreditovanou osobou nebo certifikáty rovnocenné tomuto
certifikátu vydané v členském státě Evropské unie.
4.6.2. Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování
Zadavatel požaduje předložení
dokladů o splnění následujících
norem:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel
disponoval doklady o splnění norem
řady ČSN EN ISO 9001, ČSN EN
ISO 45001 a ČSN EN ISO 14001.

Způsob prokázání:
Doklady o splnění norem řady ČSN EN ISO 9001,
ČSN EN ISO 45001 a ČSN EN ISO 14001 nebo
certifikáty rovnocenné těmto certifikátům, vydané
v členském státě Evropské unie, či jiné doklady o
zavedení rovnocenných opatření pro činnosti,
které jsou předmětem této veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen
splňovat tyto normy po celou dobu zadávacího řízení,
resp. vybraný dodavatel po celou dobu platnosti a
účinnosti rámcové dohody. V případě, že ke dni
podání nabídky dodavatel nedisponuje platnou
certifikací dle tohoto bodu, předloží v nabídce čestné
prohlášení, ve kterém musí být uvedeno konkrétní
datum podání žádosti akreditované osobě o
certifikaci/recertifikaci dodavatele a předpokládaný
termín zahájení a ukončení certifikačního/
recertifikačního procesu. Certifikační/recertifikační
proces musí být ukončen před podpisem rámcové
dohody a vybraný dodavatel musí doložit doklad o
platné certifikaci nejpozději před podpisem rámcové
dohody.

5.

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. 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.
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 až 4.6 této zadávací dokumentace je oprávněn prokázat
jiný z dodavatelů.
5.4.4. Vztahuje-li se určité kritérium technické kvalifikace ke konkrétní významné činnosti
při plnění 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.
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 rámcové dohody) 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 rámcové
dohody včetně příloh, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh rámcové dohody dle přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace, doplněný o zadavatelem požadované údaje, který je pro dodavatele závazný.
Dodavatel je povinen upravit návrh rámcové dohody v části identifikující smluvní strany
na straně 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 Položkového rozpočtu Plnění poskytnutého v příloze
č. 2 rámcové dohody jejich celkovými cenami bez DPH. V Položkovém rozpočtu Plnění
jsou rozlišovány položky pro provádění bezodkladných prací k zajištění bezpečnosti
silničního provozu (BESIP) a položky pro provádění ostatních prací.
Součtem celkových cen všech položek všech služeb v Kč bez DPH a jejich vynásobením
číslem 4 (roky) se určí celková nabídková cena v Kč bez DPH, jež bude předmětem
hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky v rámci nejnižší nabídkové ceny.
7.3. Jednotkové ceny položek se uvedou v Položkovém rozpočtu Plnění 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 rámcové dohody.
7.4. V Položkovém rozpočtu Plnění (příloha č. 2 rámcové dohody) je obsažen pouze model
pro kalkulaci nabídkové ceny pro účely hodnocení (model vycházející z důvodných
předpokladů zadavatele). Cena za poskytnuté služby bude hrazena dle skutečně
poskytnutého rozsahu v rámci jednotlivých dílčích plnění zadaných na základě Dílčích
smluv (viz návrh rámcové dohody).

7.5. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu Plnění (za 1 MJ) jsou pro vybraného
dodavatele závazné po celou dobu trvání rámcové dohody pro všechny služby realizované
na základě Dílčích smluv, není-li v rámcové dohodě uvedeno výslovně jinak.
Při uzavírání Dílčích smluv nebude dodavatel oprávněn nabídnout zadavateli vyšší
jednotkové ceny, než jaké uvedl v Položkovém rozpočtu Plnění předloženém ve své
nabídce, bude však oprávněn nabídnout zadavateli nižší jednotkové ceny, než jaké uvedl
v nabídce v Položkovém rozpočtu Plnění.
7.6. Cena za odkoupený vytěžený (demontovaný) materiál se proti nabídkové ceně
nezapočítává a nabídkovou cenu tak nijak neovlivňuje.
7.7. 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 výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
od nejnižší, tj. nejvýhodnější (1. v pořadí) po nejvyšší, tj. nejméně výhodnou.
8.3. Dodavatelé uvedou v nabídce celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, která bude
předmětem hodnocení nabídek, a to v Položkovém rozpočtu Plnění (příloha č. 2 rámcové
dohody) jako celkovou cenu všech služeb za 4 roky, která bude vypočítána na základě
ocenění všech položek Položkového rozpočtu Plnění způsobem uvedeným v čl. 7.2 této
zadávací dokumentace.
8.4. Zadavatel vyzve k uzavření rámcové dohody účastníka zadávacího řízení, který se
na základě provedeného hodnocení umístil na 1. místě a zároveň splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení.
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
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 Položkový rozpočet Plnění
bude dodavatelem předložen v datovém formátu shodném s formátem, ve kterém byl
Položkový rozpočet Plnění poskytnut 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,
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,
➢ návrh rámcové dohody dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace,
➢ informace o využití poddodavatele – uvedení částí veřejné zakázky, které účastník
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi, včetně uvedení, kterou část veřejné zakázky
bude každý z poddodavatelů plnit (vyplněný formulář č. 2.3.2.),
➢ doklady prokazující splnění kvalifikace (dle formulářů přílohy č. 2 zadávací
dokumentace),
➢ závazek k odkoupení vytěženého (demontovaného) materiálu (vyplněný formulář
č. 2.3.1.)
➢ oceněný Položkový rozpočet Plnění dle přílohy č. 2 rámcové dohody,
➢ 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),

(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.
2

Elektronický nástroj je omezen velikostí 200 MB, datová schránka 20 MB, e-mailová schránka 10 MB.

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 14. 3. 2022 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 rámcové dohody
15.1. Nepoužito.
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:
a) doklady vztahující se ke kvalifikaci dodavatele v elektronické podobě, a to konkrétně
originály nebo ověřené kopie dokladů uvedené v tabulkách čl. 4.1 až 4.6 této zadávací
dokumentace;

b) doklady o tom, že disponuje dle čl. 4.5.2 této zadávací dokumentace uvedeným
technickým vybavením pro realizaci služeb, tj. strojním zařízením pro realizaci
veřejné zakázky, přičemž zadavatel požaduje pro prokázání této podmínky předložení
následujících dokladů:
-

výpis evidence majetku nebo doklad o smluvním zajištění požadovaného vybavení
a současně doložení dokladů ke strojům, že jsou způsobilé pro práci na pozemních
komunikacích:
1. technickým osvědčením samostatného technického celku nebo
2. technickým osvědčením samojízdného pracovního stroje a nebo
3. osvědčením o výměnné nástavbě
Z předložených dokumentů musí nepochybně vyplynout identifikace konkrétního
stroje (SPZ, výrobní číslo atd.), a dále skutečnost, že dodavatel je vlastníkem nebo
má smluvně zajištěno užívání technického vybavení o požadovaném počtu, typologii
a parametrech s možností využití pro služby, jež jsou předmětem této veřejné
zakázky. Pro účely prokázání postačí prosté kopie výše uvedených dokladů.

-

čestné prohlášení o tom, že vozidla použitá při plnění veřejné zakázky jsou vybavena
systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 rámcové dohody –
„Specifikace Plnění“;

c) elektronickou záruční listinu nebo obdobný elektronický doklad o vystavení bankovní
záruky v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. XIV. návrhu rámcové dohody
uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace; vzorový formulář bankovní záruky je
uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
15.4. Povinnost vybraného dodavatele předložit zadavateli na písemnou výzvu dle čl. 15.3
zadávací dokumentace originály nebo ověřené kopie dokumentů nebo dokladů ve smyslu
§ 122 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 104 ZZVZ, se neuplatní v případě, kdy vybraný
dodavatel originál nebo ověřenou kopii dotčeného dokumentu nebo dokladu předložil již
v nabídce nebo pokud v nabídce předložil originál nebo ověřenou kopii výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu ze Systému certifikovaných
dodavatelů osvědčujícího požadované skutečnosti. Tím není dotčeno ust. § 86 odst. 4
ZZVZ.
16. Zadávací lhůta
Zadavatel nestanoví zadávací lhůtu.
17. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje jistotu.
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.
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, avšak zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby
dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali nabídku v rámci společné účasti)
realizoval minimálně následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními
kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:
• činnosti vedoucího údržby komunikací a zástupce vedoucího údržby komunikací,
• činnosti Čištění vozovek metením strojně samosběrem, Zabezpečení místa
světelnou šipkou, Seřezávání nezpevněných krajnic s naložením a Čištění vpustí
a šachet.
S odkazem na § 83 odst. 1 ZZVZ zadavatel upozorňuje dodavatele, že stanovené
poddodavatelské omezení současně brání tomu, aby byla prostřednictvím poddodavatelů
prokazována ta část kvalifikace, která věcně odpovídá vyhrazenému plnění. Výše
uvedenému je nutno přizpůsobit prokazování kvalifikace dle čl. 4.3 a čl. 4.4.3 této
zadávací dokumentace, tzn. tato část technické kvalifikace musí být prokazována
vlastními kapacitami dodavatele.
19. Seznam příloh
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rámcová dohoda včetně příloh
Příloha č. 2 – Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších
skutečností
Příloha č. 3 – Vzorový formulář bankovní záruky

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1
RÁMCOVÁ DOHODA

Závazný vzor Rámcové dohody tvoří samostatnou přílohu zadávací dokumentace.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2
FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH
PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ

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.

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
2.2.3. Čestné prohlášení o technickém vybavení
Formuláře 2.3. Jiné podmínky zadávacího řízení
2.3.1. Závazek odkoupení vytěženého (demontovaného) materiálu
2.3.2. Seznam poddodavatelů a jiných osob

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 „Rámcová dohoda - Běžná
údržba silnic v okresech Bruntál a Opava“, 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
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
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]

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 „Rámcová dohoda - Běžná
údržba silnic v okresech Bruntál a Opava“, 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. Vzdělání (škola, obor): [bude doplněno]
4. Roky odborné praxe v oboru [bude doplněno] na pozici [bude doplněno]: [bude doplněno]
5. Výčet hlavních zakázek, na kterých se v rámci odborné praxe dle bodu 4 osoba podílela3:
Objednatel, dodavatel a doba a místo
plnění

Název zakázky

[bude doplněno]

[bude doplněno]

6. Minimálně jedna významná zakázka spočívající v provádění běžné údržby pozemních
komunikací, u níž jmenovaná osoba působila na pozici [bude doplněno]:
Název zakázky /
Popis služeb
odpovídající čl.
4.3 zadávací
dokumentace

[bude doplněno]

Objednatel
(včetně
kontaktních údajů
Popis činnosti
pro ověření
jmenované osoby
uváděných
na zakázce
informací),
dodavatel a doba
a místo plnění
[bude doplněno]

[bude doplněno]

Finanční objem
významné
zakázky (v Kč
bez DPH)

[bude doplněno]

Byly služby, které
jsou předmětem
významné zakázky,
dokončeny /
předány objednateli
Ano / Ještě ne –
služby jsou ještě
poskytovány / Ne
[bude doplněno]

Budou doplněny vybrané zakázky, na kterých osoba po dobu zadavatelem v kvalifikaci požadované minimální
délky odborné praxe působila tak, aby bylo zjevné, že uvedená délka praxe je splněna.
3

7. Vztah k dodavateli (pracovněprávní či obdobný) včetně označení související smlouvy4:
[bude doplněno]

4

Např. pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod.

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 „Rámcová dohoda - Běžná
údržba silnic v okresech Bruntál a Opava“, 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

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 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ
Společnost [bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČ: [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 „Rámcová dohoda - Běžná
údržba silnic v okresech Bruntál a Opava“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude
doplněno] (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace služeb disponuje nebo
bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením ve smyslu
požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž
veškerá vozidla, která budou použita při plnění veřejné zakázky, budou vybavena systémem
GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody – „Specifikace plnění“:

STROJE,
POMŮCKY,
TECHNICKÁ
ZAŘÍZENÍ

Značka / výrobce / typ

Počet
kusů

Výkon
(účinnost)

Vozidlo
vybaveno
systémem
GPS

Vlastní
nebo najaté
(smluvně
zajištěné)

ANO/NE

V/N

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO (DEMONTOVANÉHO) MATERIÁLU
[Pozn. pro dodavatele: Jednotkové ceny uvedeny v tomto formuláři jsou minimální a nelze
jejich výši snižovat, dodavatel je oprávněn tyto minimální jednotkové ceny zvýšit. Zadavatel
však upozorňuje, že v případě snížení těchto minimálních cen, dodavatel nedodrží zadávací
podmínky a bude vyloučen ze zadávacího řízení.]
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 „Rámcová dohoda - Běžná
údržba silnic v okresech Bruntál a Opava“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude
doplněno] (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora
uvedené zakázky budou demontovány či jinak vytěženy materiály, jejichž specifikace a
jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:
Množství

Jednotková cena
v Kč bez DPH

Ocelové konstrukce

dle vážních lístků

cena za výkup šrotu
(v místě a čase
obvyklá)

Dlažební kostky

dle vážních lístků

1 378,20

Kamenné obrubníky a jiné kamenné prvky

dle vážních lístků

453,60

Betonové obrubníky silniční (nepoškozené)

dle vážních lístků

64,37

Betonová dlažba zámková

dle vážních lístků

112,72

Materiál

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele
(objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást rámcové dohody. Kupní cena za
vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů
a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně
bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit
faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů.
Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa
vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora
uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.
Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se
s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým
oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

FORMULÁŘ 2.3.2.
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 „Rámcová dohoda - Běžná údržba silnic
v okresech Bruntál a Opava“, 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, pokud 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.

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]

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 3
VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY

Vzorový formulář bankovní záruky
Věřitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, IČO: 65993390

Bankovní záruka č.: [bude doplněno]

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti s Rámcovou dohodou [bude doplněno] ze dne
[bude doplněno] (dále jen „Dohoda“), uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jako objednatelem (ve smlouvě
označeným jako „ŘSD“; dále jen „Věřitel“) na straně jedné a společností [bude doplněno], se
sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je dodavatelem
konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby
dodavatelem na straně druhé (dále jen „Klient“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou
zakázku na [bude doplněno].
Byli jsme informováni, že Klient s Vámi, Věřitelem, uzavřel Dohodu a na základě čl. XIV.
Dohody je Klient povinen na své náklady obstarat zajištění splnění jakýchkoli Vašich nároků,
které Vám vzniknou v souvislosti s Dohodou a/nebo jednotlivými dílčími smlouvami
uzavřenými na jejím základě, včetně nároků na úhradu smluvních pokut, náhradu způsobené
škody či majetkové újmy anebo Vašich nároků vzniklých v případě odstoupení od Dohody
a/nebo jednotlivých dílčích smluv, a to ve formě neodvolatelné bankovní záruky v elektronické
podobě.
Z příkazu klienta se My, [bude doplněna identifikace banky], na základě této bankovní záruky
tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Věřiteli, vyplatíme bez nutnosti
předchozí výzvy adresované Klientovi, bez námitek či omezujících podmínek
a bez prověřování právního důvodů nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem
částku
[bude doplněno] Kč
(slovy: [bude doplněno] korun českých)
(dále jen „Zaručená částka“),
obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi
podmínkami této bankovní záruky a bude obsahovat prohlášení, že Klient nesplnil své
povinnosti z Dohody či dílčí smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat číslo
bankovní záruky a identifikaci Klienta, Dohody a nesplněné povinnosti z Dohody či dílčí
smlouvy uzavřené na jejím základě. Sumu či sumy dle Vaší Výzvy při splnění podmínek
vyplatíme do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Výzvu obdržíme.
Výzva nám musí být doručena na naši adresu [bude doplněno] nejpozději poslední den platnosti
této bankovní záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně. Výzva musí obsahovat

vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být
ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i
originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho
statutárního orgánu. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka
vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být doručena Výzva, je vůči Vám účinná
uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení
o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže s tím, že naše
povinnosti z této bankovní záruky zanikají:
a) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této
bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, a to v elektronické
podobě podepsané prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů,
b) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
c) uplynutím dne [bude doplněno],
a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
Právo uplatnit tuto bankovní záruku a právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být
postoupena. Právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být zastaveno.
Tato bankovní záruka se řídí právním řádem České republiky.

Datum:
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU

Digitálně podepsal: Ing. Tomáš Opěla
Datum: 10.01.2022 11:25:15 +01:00

