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Dokumentace zadávacího řízení
pro podání žádosti o účast
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení
podle § 58 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen "zákon")
Název veřejné zakázky:

111/44319 Posluchov
(dále jen "veřejná zakázka")

Zadávacířízení bylo uveřejněno

ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2016-005434

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem:

Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
IČO: 70960399

Práva a povinnosti v dokumentaci zadávacího řízení neuvedené se řídí zákonem.

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
Adresa profilu zadavatele:

Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace
70960399
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
Ing. Drahomír Babnič, ředitel
Ing. Jindřiška Ochmannová
ochmannova@ssok.cz
+420 585 170 338
https:l/www.tenderarena.cz/profily/ssok

Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst.
Písemná
komunikace
mezi zadavatelem a dodavatelem
s výjimkami stanovenými v § 211 odst. 3 zákona.

2.

1 zákona zásadně písemně.
musí
probíhat elektronicky,

Vymezení některých pojmů

2.1
Zadávacími
podmínkami
veškeré zadavatelem stanovené'

se v souladu s

-

podmínky průběhu zadávacího řízení,

-

podmínky účasti v zadávacím řízení,
pravidla
pro snížení
počtu účastníků
předběžných nabídek nebo řešení,

§ 28 odst. 1 písmo

zadávacího

řízení

a) zákona

nebo

snížení

-

pravidla

-

další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

rozumí

počtu

pro hodnocení nabídek,

2.2
Zadávací dokumentací se v souladu s § 28 odst. 1 písmo b) zákona rozumí veškeré
písemné dokumenty obsahující
zadávací podmínky,
sdělované nebo zpřístupňované
účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212
zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.
2.3
Označení částí zadávací dokumentace,
zadavatele spolu s identifikací těchto osob:

které

vypracovaly

osoby

odlišné

od

projektová dokumentace ,,111/44319 Mariánské Údolí - Posluchov";
zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o.,
IČO:.278 21 251, se sídlem Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk,
(v 09/2016 pod zakázkovým číslem 0795-16/3),
(dále jen "projektová dokumentace").
2.4
Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 zákona na svém profilu zadavatele
zadávací dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev
uvedených v příloze č. 6 k zákonu.
2.5
Dokumentací zadávaciho řízení se rozumí tento dokument
zadávacího řízení pro podání žádosti o účasť'.

nazvaný "Dokumentace

2.6
Dokumentací zadávacího řízení pro podání nabídky se rozumí
dokument nazvaný "Dokumentace zadávacího řízení pro podání nabídky".

samostatný
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3.

Předmět veřejné zakázky

3.1 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zákázky jsou stavební úpravy stávající silnice 111/44319
v intravi/ánu a extravi/ánu mezi obcí Mariánské Údolí a obcí Posluchov v úseku délky
cca 1700 m.
.
Staničení ZÚ 0,200 km - KÚ 1,900 km
Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s
realizací veřejné zakázky, jako je např. zpracování dokumentace skutečného provedení
stavby, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení
veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech dalších povrchů dotčených
stavební a montážní činností do původního stavu.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách (příloha
dokumentace zadávacího řízení pro podání nabídky) a projektové dokumentaci a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis pracf'), (příloha
dokumentace zadávacího řízení pro podání nabídky).
3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel
vymezil
předmět veřejné zakázky
podle
klasifikačního systému pro účely' veřejných zakázek:

hlavního

slovníku

jednotného

Kód CPV:
45233142-6

Práce na opravě silnic

3.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem
činí 10 810 809,- Kč bez DPH.

podle § 16 a násl. zákona

3.4 Financování veřejné zakázky
Veřejná zakázka je spolufinancována

ze zdrojů SFDI.

3.5 Významné činnosti při plnění veřejné zakázky, jež musí být plněny přímo vybraným
dodavatelem
.
Zadavatel požaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo
vybraným dodavatelem.
Za významné činnosti při plnění veřejné zakázky určuje zadavatel:
-

pokládku živičných vrstev.

3.6 Ostatní podmínky
Zadavatel nepřipouští

podmiňovat

žádost o účast jakýmikoli jinými podmínkami,

než jsou

stanoveny v zadávací dokumentaci.
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4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba a místo plnění jsou stanoveny v obchodních podmínkách (příloha dokumentace
zadávacího řízení pro podání nabídky).
4.1

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:

duben 2017.

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:

červen 2017.

Zadavatel upozorňuje, že se jedná se o předpokládané termíny plnění, které se mohou
změnit s ohledem na průběh zadávacího řízení a podmínky stanovené v návrhu smlouvy o
dílo.

5.

Požadavky na prokázání kvalifikace

5.1

Zadavatel v souladu s § 73 zákona požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti podle § 74 zákona,
b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
c) technické kvalifikace podle § 79 zákona.
5.2

-

Zadavatel v souladu s § 73 zákona nepožaduje prokázání:
ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona.

6.

Základní způsobilost podle § 74 zákona

6.1

Způsobilým není podle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze Č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
6.2
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 6.1 písmo a)
dokumentace zadávacího řízení splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle odst. 6.1 písmo a) dokumentace zadávacího řízení splňovat

- tato právnická osoba,
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-

každý člen statutárního

-

osoba zastupující

6.3

orgánu této právnické

tuto právnickou

osoby a

osobu v statutárním

orgánu

dodavatele.

Účastní-Ii se zadávacího řízení pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 6.1 písmo a) 1.1 písmo a)
dokumentace zadávacího řízení splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu,

-

české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 6.1 písmo a) dokumentace
zadávacího řízení splňovat osoby uvedené v odst 6.2 a vedoucí pobočky závodu.

6.4
Dodavatel prokazuje
republice předložením
a) výpisu z evidence
zadávacího řízení,

splnění podmínek

základní

Rejstříku trestů ve vztahu

b) potvrzení příslušného finančního
zadávacího řízení,

způsobilosti

k odst.

6.1

úřadu ve vztahu k odst. 6.1

ve vztahu

písmo

k České

a) dokumentace

písmo b) dokumentace

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odst. 6.1
písmo b) dokumentace zadávacího řízení,
d) písemného čestného
zadávacího řízení,

prohlášení

ve

vztahu

k odst.

6.1

písmo

c)

dokumentace

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 6.1
d) dokumentace zadávacího řízení,

písmo

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 6.1 písmo e)
dokumentace zadávacího řízení.
Čestné prohlášení podle odst. 6.4 písmo c) a d) dokumentace zadávacího řízení
doporučuje zadavatel zpracovat podle Přílohy č. 2 dokumentace zadávacího řízení.

7.

Profesní způsobilost

7.1 Profesní způsobilost

podle § 77 odst. 1 zákona

Dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
7.2 Profesní způsobilost

podle . § 77 odst. 2 písmo a) zákona

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písmo a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil
doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:
-

příslušné živnostenské
Provádění

oprávněni

či licenci, a to alespoň pro živnosti:

staveb, jejich změn a odstraňování.
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7.3 Profesní způsobilost

podle § 77 odst. 2 písmo c) zákona

Zadavatel v souladu s § 77 odst 2 písmo c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad,
že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-Ii pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy
vyžadována.
.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:
Osvědčení o autorizaci podle zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon") a to
autorizaci stavbyvedoucího v oboru dopravní stavby.

8.

Ekonomická kvalifikace

Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

9.

Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:
9.1 Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písmo a) zákona
Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písmo a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil
seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení, včetně osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací.
Seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat
podle Přílohy Č. 3 dokumentace zadávacího řízení.
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době
poskytnul:
nejméně 4 dokončené stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba
stavební úprava pozemních komunikací, přičemž

nebo

finanční objem stavebních prací činil nejméně 5.000.000,- Kč bez
DPH u každé z těchto stavebních prací;
-

nejméně 2 dokončené stavební práce, u nichž
dodavatel provedl pokládku živičných vrstev v rozsahu nejmene
4.000 m2 vlastními kapacitami (tj. tuto část technické kvalifikace
nelze prokazovat prostřednictvím jiných osob, a to s ohledem na
skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje,
aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky - pokládka živičných
vrstev - byly plněny přímo vybraným dodavatelem).
Poskytnutí stavebních prací podle písmo b) může být součástí stavebních prací
podle písmo a).
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9.2 Kritérium technické kvalifikace

podle § 79 odst. 2 písmo c) zákona

Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písmo c) zákona požaduje,
aby dodavatel předložil
seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební
práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k
dodavateli.
Seznam techniků
nebo technických
útvarů ve formě čestného
prohlášení
zadavatel
doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel
veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený z těchto osob:

bude

mít pro plnění

Stavbyvedoucí - 1 osoba.
9.3 Kritérium technické kvalifikace

podle § 79 odst. 2 písmo d) zákona

Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písmo d) zákona požaduje, aby dodavatel předložil
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám,
službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou
dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat,
tak ve vztahu k jejich vedoucím
pracovníkům.
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít
veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený osob splňující tyto požadavky:

pro plnění

Stavbyvedoucí
autorizace: autorizovaný
v oboru Dopravní stavby;

inženýr, technik nebo stavitel

podle

Dodavatel uvede údaje o autorizaci do seznamu členů realizačního
dokladu o autorizaci člena realizačního týmu.

autorizačního

týmu a předloží

minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 3 roky na pozici
dopravních staveb;
Dodavatel uvede údaje o odborné

zákona
kopii

stavbyvedoucího

praxi a její délce do seznamu členů realizačního

týmu.

zkušenosti:
vedení realizace silničních dopravních
staveb u nejméně
1
dokončené stavební
práce - silniční dopravní stavby o finančním objemu
nejméně 5.000.000,- Kč bez DPH (za každou z těchto stavebních prací);
Dodavatel uvede popis zkušeností této osoby, vztahujících se k požadovaným dodávkám,
službám nebo stavebním. pracím, do seznamu členů realizačního týmu s uvedením
názvu, popisu předmětu,
finančního objemu v Kč bez DPH a názvu objednatele
dodávek, služeb nebo stavebních prací, s nimiž má tato osoba zkušenosti.
9.4 Kritérium technické kvalifikace

podle § 79 odst. 2 písmo j) zákona

Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písmo j) zákona požaduje, aby dodavatel předložil
přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
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Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení ve formě čestného
prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha Č. 5 dokumentace

zadávacího řízení).
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění
veřejné zakázky k dispozici nástroje či pomůcky, provozní a technická zařízení splňující tyto
požadavky:
- Finišer na pokládku asfaltových směsí - 1 kus.
9.5 Společná ustanovení pro technickou kvalifikaci

Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých)
předložených při prokazování splnění technické kvalifikace bude použit devizový kurz České
národní banky vyhlášený ke dni ukončení realizace plnění, jímž dodavatel prokazuje
technickou kvalifikaci.
Předmět a rozsah nejvýznamnějších stavebních prací (zejm. údaje o charakteru
stavebních prací apod.) musí vyplývat z osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších stavebních prací, nikoli pouze ze seznamu stavebních
prací, čestného prohlášení dodavatele či jiných dokladů (částí nebo výňatků z
technických zpráv, projektových
dokumentací, soupisů prací nebo obdobných
dokumentů),
nebyly-Ii údaje v těchto jiných
dokladech
potvrzeny objednateli
nejvýznamnějších stavebních prací.

10.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

10.1 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
10.2 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
1 0.3.Prokázání kvalifikace prostřednictvím

jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou

osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele,
8

Má se za to, že požadavek podle odst. 10.3. písmo d) dokumentace zadávacího řízení je
splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

a

nerozdílná

10.4 Doklady o kvalifikaci
Doklady o kvalifikaci předkládá

dodavatel

v žádosti o účast v prostých kopiích.

Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že dodavatel nemůže předložení
dokladů o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
zákona.
Před uzavřením
smlouvy si zadavatel
od vybraného dodavatele vždy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v
zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona (odst. 6.1 dokumentace
zadávacího řízení) a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (odst. 7.1
dokumentace zadávacího
řízení) musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
10.5 Změny kvalifikace účastníka zadávacího

řízení

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

a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-Ii se zadavatel, že účastník
nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10.5
zadávacího řízení, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
10.6 Požadavek

na prokázání

dokumentace

kvalifikace poddodavatele

Zadavatel v souladu s § 85 zákona požaduje,
doklady prokazující základní způsobilost podle
77 zákona jeho poddodavatelů.

aby účastník

zadávacího

řízení

předložil

§ 74 zákona a profesní způsobilost podle §

Zadavatel požaduje prokázání:
a) základní způsobilosti poddodavatelů v rozsahu § 74 zákona,

b) profesní způsobilosti poddodavatelů v rozsahu § 77 odst. 1 zákona.
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Zadavatel požaduje
dodavatele.

prokázat kvalifikaci

poddodavatelů

stejným způsobem

jako kvalifikaci

Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem
požadovaných
kritérií
způsobilosti
nebo u kterého zadavatel prokáže
důvody jeho
nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 zákona. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele

nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může
zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Pokud nedojde k nahrazení
poddodavatele podle tohoto odstavce dokumentace zadávacího řízení:
a) a zadávací řízení nebude do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího

řízení vyloučit;
b) a zadávací řízení bude do té doby ukončeno, zadavatel může odstoupit od smlouvy

uzavřené s dodavatelem.

11.

'

Vysvětlení zadávací dokumentace

11.1
Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit,
pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele,
a to nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání žádostí o účast.
11.2
Dodavatelé mohou písemně požadovat v souladu s § 98 odst. 3 zákona vysvětlení
zadávací dokumentace.
11.3
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné
formě v elektronické
podobě k rukám zástupce
zadavatele uvedeného v čI.
1

dokumentace zadávacího řízení e-rnailern na kontaktní údaje uvedené v čI. 1. dokumentace
zadávacího řízení.
11.4
V žádostí o vysvětlení .zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační
a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost
vztahuje.
11.5
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto
dodavatele.
11.6
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení
doručena včas, a to alespoň-s pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 11.1
dokumentace zadávacího řízení.
11.7
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení.
11.8
Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které
se neuveřejňují podle § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem
dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. Odst. 11.1
dokumentace zadávacího řízení se v takovém případě nepoužije.
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12.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

12.1 Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast změnit nebo doplnit
zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci.
12.2 Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci
zadavatel uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací
podmínku, která byla změněna nebo doplněna.
12.3 Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast.
12.4 V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit
okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání
změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

13. Lhůta a místo pro podání žádostí o účast
13.1

Lhůta pro podání žádostí o účast: lhůta pro podání žádostí o účast je uvedena
v oznámení o zahájení zadávacího řízení,
které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných
zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2016-005434.

13.2

Místo podání žádostí o účast:

Správa silnic Olomouckého
kraje,
Lipenská 120/753, 772 11 Olomouc
v pracovní dny od 7:00 do 13:00 hod.

p.o.,

13.3 Žádost o účast musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání žádostí o účast
stanovené výše. Za včasné doručení žádostí o účast nese odpovědnost účastník zadávacího
řízení.

14.

Podmínky a požadavky na zpracování a podání žádosti o účast

14.1

Žádosti o účast se podávají písemně v listinné podobě.

14.2 Zadavatel neumožňuje podávat žádosti o účast prostřednictvím elektronického
nástroje.
14.3

Žádosti o účast mohou být podány pouze v českém jazyce.

14.4 Žádost o účast v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené označené
názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy "Neotevírat". V případě, že obálka s žádostí
o účast bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena výše
uvedeným způsobem.
14.5 Pokud nebude žádost o účast zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem
stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího
řízení se k ní nepřihlíží.
.
14.6

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu žádost o účast.
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14.7
Dodavatel, který podal žádost o účast v zadávacím řízení, nesmí být současně
osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
14.8
Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, který podal více
žádostí o účast samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal žádost o účast a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
14.9

V žádosti o účast musejí být na krycím listu uvedeny:
řízení

v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1

-

identifikační údaje účastníka zadávacího
písmo g) zákona,

-

identifikace části veřejné zakázky, do které je žádost o účast podávána, je-Ii veřejná
zakázka rozdělena na části,

-

případně další údaje,

-

podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení a datum podpisu.

Krycí list zadavatel doporučuje zpracovat podle Přílohy č. 1 dokumentace zadávacího řízení.
14.10 Účastník zadávacího řízení předloží žádost o účast 1x v originále v listinné
podobě a 1x v elektronické podobě na CDIDVD. Všechny listy originálu žádosti o účast
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich
vyjmutí z originálu žádosti o účast. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Všechny stránky žádosti o účast, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány nepřerušenou
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.
14.11 Žádost o účast bude předložena v následující struktuře:
-

krycí list žádosti o účast,

-

obsah žádosti o účast (s uvedením čísel stránek),

-

doklady prokazující splnění kvalifikace,

-

ostatní dokumenty,

-

údaj o celkovém počtu listů žádosti o účast.

14.12 Uvedené jednotlivé součásti žádosti o účast zájemce ve své žádosti o účast zřetelně
oddělí barevnými předělovými listy.
14.13 Požadavky na formu žádosti o účast uvedené v odst. 14.9
zadávacího řízení mají doporučující charakter.

15.

až 14.12 dokumentace

Další podmínky a práva zadavatele

15.1
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení
sám. Žádosti o účast ani jejich části se účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro
podání žádostí o účast nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace
o zadávacím řízení.
15.2 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v žádosti o účast do doby uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat.
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15.3

Zadavatel si nevyhrazuje změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 zákona.

15.4

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona.

15.5

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona.

15.6

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.

15.7
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast účastníka
zadávacího řízení i u třetích osob a účastník zadávaciho řízení je povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

16.

Seznam příloh

Příloha

Č.

1

Vzor krycího listu

Příloha

Č.

2

Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti

Příloha Č. 3

Předloha seznamu významných stavebních

Příloha Č. 4

Předloha seznamu techniků nebo technických útvarů

Příloha Č. 5

Předloha přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení

V Olomouci dne

práci

- 1 -12- 2016

Spró~? silnlr D'omouckéh kroje
pn:'jJč:>401J(7 (,.''!Za,?Í:::ace
POšf()\111p;!l';ádka 17

Lip~IlSká 120,772 i 1 Obmou;;
;I
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Příloha Č. 1 dokumentace zadávacího řízení pro podání žádosti o účast

Předloha krycího listu žádosti o účast

Krycí list žádosti o účast

Název veřejné zakázky:

111/44319 Posluchov

Účastník zadávacího řízení:
Jméno (název / obchodní firma / jméno a
příjmení)
Sídlo / místo podnikání / bydliště
Právní forma
Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná
evidence
IČO
DIČ
Je / není plátce DPH
Bankovní ústav
Číslo účtu
Osoba oprávněná zastupovat účastníka, funkce
Telefon
E-mailový kontakt
pro komunikaci se zadavatelem
Účastník zadávacího řízení tímto podává žádost o účast v zadávacím řízení výše uvedené veřejné
zakázky.

Datum:

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Pozn. při zpracování žádosti o účast budou v případě spojení dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o

všech spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.

příloha

č,

2 dokumentace zadávacího řízení pro podání žádosti o účast
Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti

Čestné prohlášení o základní způsobilosti

Dodavatel
, IČO:
, se sídlem
účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem

, (dále jen "dodavatel"),

, PSČ

111/44319 Posluchov

jako

,

tímto v souladu s § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen "zákon"),
čestně prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti požadované zákonem a zadávací
dokumentací,
tj. že:

podle § 74 odst. 1 písmo b) zákona -

nemá v České republice
daní zachycen splatný
spotřební dani,

podle § 74 odst. 1 písmo c) zákona -

nemá v České

nebo v zemi svého sídla v evidenci
daňový nedoplatek ve vztahu ke

republice

nedoplatek
na pojistném
zdravotní pojištění.

v

dne

(podpis oprávněné osoby)

.

nebo v zemi
nebo

na

svého sídla

splatný

penále

veřejné

na

Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení pro podání žádosti o účast

Předloha seznamu významných stavebních prací

Seznam významných stavebních prací
Dodavatel
, IČO:
, se sídlem
r PSČ
r (dále jen IIdodavatel"),
jako účastník
zadávacího
řízení veřejné zakázky s názvem 111/44319 Posluchov, tímto v souladu s § 79 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že v zadavatelem
stanoveném období
poskytl následující významné stavební práce:
Pozn.

Účastník

zadávacího

řízení použije

tuto

tabulku

tolikrát,

kolik významných

uvádí.

VÝZNAMNÁ STAVEBNí PRÁCE Č .•........
Objednatel

(název/obchodnífirmalJméno a příjmení, IČO,
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)

Název významné stavební práce

~
předmět významné stavební práce

(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům
zadavatele stanoveným v zadávací
dokumentaci)
Finanční objem významné stavební

(finanční objem v Kč bez DPH)

práce

~

Doba poskytnutí významné staveb~í práce
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)

Místo poskytnutí významné stavební

práce

~
Kontaktní osoba objednatele,
u které je možné
významnou stavební práci ověřit

.

(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail
kontaktní osoby objednatele)
..

stavebních

prací

Příloha Č. 4 dokumentace

zadávacího

řízení pro podání žádosti o účast

Předloha seznamu členů realizačního

Seznam

členů realizačního

týmu

týmu

Dodavatel
, IČO:
, se sídlem
, PSČ
, (dále jen "dodavatel"), jako účastník
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 111/44319 Posluchov, tímto v souladu s § 79 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že má pro plnění předmětu veřejné
zakázky k dispozici tyto osoby (realizační
tým splňující požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou
kvalifikaci osob uvedené v zadávací dokumentaci):
STAVBYVEDOUcí

.

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

~
Vzdělání
(nejvyšší dosažené vzdělání vč. názvu
školy/fakulty a oboru)

Autorizace dle autorizačního
(obor autorizace a

č.

dokladu

zákon

.

o autorizaci)

Odborná praxe
..
(popis a délka praxe odeovídaiící eožadavkům
zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
Zkušenosti
(popis zkušenastí, vztahujících se k požadovaným
dodávkám, siužbám nebo stavebním pracem,
z nichž bude jednoznačně vyplýva!, že tyto
zkušenosti odeovídaií eožadavkům zadavatele
stanoveným v zadávací dokumentaci)
Poměr k uchazeči
(např. zaměstnanec)

v

dne

.

(podpis oprávněné osoby účastníka)

obor: Dopravní stavby
osvědčení

o autorizaci č.: .........

Příloha Č. 5 dokumentace zadávacího řízení pro podání žádosti o účast

Předloha přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických
zařízení

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení

Dodavatel
, IČO:
, se sídlem
r PSČ
, (dále jen IIdodavatel"), jako účastník
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 111/44319 Posluchov, tímto v souladu s § 79 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že má k dispozici pro plnění veřejné
zakázky tyto nástroje nebo pomůcky, provozní nebo technická zařízení:

NÁSTROJ NEBO POMŮCKA, PROV,OZNí NEBO
TECHNICKÉ ZAŘíZENí
Finišer na pokládku asfaltových

v

dne

směsí

.

(podpis oprávněné osoby účastníka)

POPIS

