ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN
„ZÁKONA“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Oprava komunikací SFDI 2017 – druhá část

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

IČO:

70890650

Osoba zastupující zadavatele:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA A OSOB
PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název

CPV

Stavební práce
Práce na opravě silnic

45000000-7
45233142-6

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 17 776 924,19 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky (bez DPH):



Část č. 1 – úseky v okresech České Budějovice a Strakonice
Část č. 2 – úseky v okresech Jindřichův Hradec a Tábor

10 072 175,18 Kč
7 704 749,01 Kč

6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce.
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací III. třídy na území Jihočeského kraje
v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt Oprava komunikací SFDI 2017 – druhá část
zahrnuje opravu vybraných úseků komunikací III. třídy, které budou realizovány v některých okresech
Jihočeského kraje, a je složen z celkem 7 dílčích akcí. Celkem bude modernizováno 7,433 km
komunikací. Jedná se o stavební práce zahrnující frézování stávajícího krytu, provedení spojovacího
1

postřiku z asfaltové emulze, vyrovnání podkladu vozovky asfaltovým betonem ACL a položení obrusné
vrstvy krytu vozovky z asfaltového betonu ACO. Dále pak budou provedeny úpravy krajnic z živičné
recykláže, úpravy sjezdů na novou niveletu silnice a obnova vodorovného dopravního značení. Vše v
rozsahu a způsobem, jak je uvedeno v jednotlivých technických zprávách. Základním cílem projektu je
oprava povrchu vybraných úseků komunikací III. třídy za splnění nároků na zlepšení jejich technického
stavu a zlepšení bezpečnosti provozu na nich.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Projektovou dokumentací a vzorem Smlouvy, které tvoří
přílohy zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 101 zákona, a to následujícím způsobem:
Část č. 1 - úseky v okresech České Budějovice a Strakonice
Část č. 2 - úseky v okresech Jindřichův Hradec a Tábor
Doba plnění jednotlivých částí veřejné zakázky:
Část č. 1 - úseky v okresech České Budějovice a Strakonice
Část č. 2 - úseky v okresech Jindřichův Hradec a Tábor

30 kal. dnů
50 kal. dnů

Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána
jako zcela samostatná. Nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny
nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří přílohu
zadávací dokumentace.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
8.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.2 DODACÍ PODMÍNKY
Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.4 SANKČNÍ PODMÍNKY
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Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.5 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
20 mil. Kč je uveden ve vzoru Smlouvy.
8.6 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
8.7 DALŠÍ PODMNÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 104, odst. 2 zákona vybraný dodavatel, který je
právnickou osobou, zadavateli dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzorech jednotlivých smluv
a v příloze sestavení nabídkové ceny.
Další požadavky:






Nabídková cena bude uvedena v CZK,
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede účastník
zadávacího řízení) a nabídková cena včetně DPH,
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky,
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky v příloze
sestavení nabídkové ceny,
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Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu částkou na základě ocenění jednotlivých
položek uvedených v položkových rozpočtech. Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit
veškeré položky uvedené ve výkazech výměr,
Pro případ, že zadávací dokumentace obsahuje excelovské soubory (ve formátu *.xls), zadavatel
uvádí, že jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech nejsou považovány
za zadávací podmínky veřejné zakázky, tzn., že účastníci zadávacího řízení nejsou oprávněni
zpracovat své nabídky dle těchto funkcí – výpočtových vzorců, jsou-li v excelovských souborech
nastaveny.

11. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Požadavek na uvedení poddodavatelů
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval
části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl
identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč ve své
nabídce předloží prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této
veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo
stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.
Za subdodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze
zadávacího řízení. Za subdodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro provedení
stavebních prací
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky subdodavateli či
subdodavatelům, předloží v nabídce Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele o skutečnosti, že dodavatel bude veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů.
12. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci,
která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem
vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.
13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje uvedené v návrhu
smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle níže
uvedených pravidel stanovených v souladu s § 115 zákona.
Pravidla pro hodnocení nabídek:
a) kritéria hodnocení
Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle těchto kritérií:
- nejnižší nabídková cena
b) metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
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Nejnižší nabídková cena:
Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (tj. za celý předmět
plnění dané části veřejné zakázky). Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka, ve
které je uvedena nejnižší nabídková cena.
V případě, že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, bude u dvou nebo více uchazečů
shodná, bude pro určení pořadí těchto nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodující datum a čas
podání těchto nabídek, kdy dříve podaná nabídka bude předřazena později podané nabídce.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou
předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 zákona.
Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem
hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.
c) váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
- nejnižší nabídková cena – váha 100 %
14. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována
jistota ve výši:



Část č. 1 – úseky v okresech České Budějovice a Strakonice
Část č. 2 – úseky v okresech Jindřichův Hradec a Tábor

200 tis. Kč
150 tis. Kč

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 zákona.
Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:
Číslo účtu zadavatele: 205 109 384
Kód banky:
0300
Název banky:
Československá obchodní banka, a.s.
Adresa pobočky:
České Budějovice
Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
Variabilní symbol:
... IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče
Specifický symbol:
... evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce
Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena
celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu
zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení
banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní
příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu
razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v
hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne
jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.
V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební
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symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa
pobočky, variabilní symbol.
V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny
bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem. Součástí nabídky bude kopie
bankovní záruky.
V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva,
která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné
plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit
zadavateli za podmínek stanovených v § 41 zákona pojistné plnění.
15. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v originále a kopii v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na
vhodném médiu (CD), v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:
1. Obsah nabídky. Nabídka
u jednotlivých oddílů (kapitol).

bude

opatřena

obsahem

s uvedením

čísel

stránek

2. Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze doplní
požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka
zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce
odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním
částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka
zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba
odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující
tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
4. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem
Zadavatel požaduje předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho
poddodavatele.
Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké bude
rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

6

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky
bude každý z poddodavatelů plnit.
Dodavatel přiloží do nabídky prohlášení podepsané osobou oprávněnou, že se v plném rozsahu
seznámil se zadávací dokumentací a podmínkami zadávacího řízení, že mu jsou veškerá
ustanovení jasná a že s nimi souhlasí a respektuje je.
Dodavatel přiloží ke svým cenovým nabídkám prohlášení podepsané osobou oprávněnou, že do
nabídkové ceny zahrnul vše, co ji může ovlivnit a tím je tedy konečná. Může být měněna pouze na
základě písemného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo, na základě požadavků zadavatele.
16. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř. elektronický
nástroj) nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba:
Bc. Štěpán Vondráček, tel.: 386720173, e-mail: vondracek@kraj-jihocesky.cz a zároveň v kopii na
Bc. Alena Frdlíková, tel.: 386720217, email: frdlikova@kraj-jihocesky.cz.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i
bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
17. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky
uskutečněna. Místa plnění jsou volně přístupné.
18. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 14. 7. 2017

Hodina: 9:00

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu osoby zastupující zadavatele (podatelna) ve
lhůtě pro podání nabídek. Za včasné doručení odpovídá dodavatel. Ve smyslu § 47 odst. 4 zákona
zaniká účast v zadávacím řízení uplynutím lhůty k podání nabídek těm účastníkům zadávacího řízení,
kteří nabídku nepodali.
- Nabídka bude podána v souladu s § 107 zákona.
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- Nabídky se podávají pouze písemně v listinné formě samostatně pro každou část veřejné
zakázky.
- Nabídky se podávají pouze v českém jazyce (tím není dotčeno ustanovení § 45 odst. 3 zákona).
Nabídky se podávají po celou dobu lhůty pro podání nabídek následujícími způsoby:
a) Zasílají se poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek nebo prostřednictvím
držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu osoby zastupující zadavatele:
Jihočeský kraj – Krajský úřad
OREG - oddělení realizace veřejných zakázek
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
b) Nabídky lze podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech v úředních
hodinách rovněž osobně na následující místo: Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, podatelna č. dveří 1.039 v každý pracovní den (provozní doba podatelny: pondělí
a středa: 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hodin, pátek: 8:00 – 14:00 hodin).
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a její části:
Příklad:
„Oprava komunikací SFDI 2017 - druhá část – část 1 –“ – OREG - NEOTEVÍRAT

19. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu:
Datum a hodina:

14. 7. 2017 v 9:15 hodin

Místo:

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

Zadavatel provede otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě v souladu s § 110 zákona.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení,
který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci
účastníků zadávacího řízení prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za účastníka
zadávacího řízení. Jestliže se jednání bude účastnit osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka,
prokáže se tato osoba průkazem totožnosti.
Zadavatel otevře obálky postupně podle zadavatelem přiděleného pořadového čísla (tj. podle data
a času doručení)) a v souladu s § 110 odst. 2 zákona kontroluje, zda:
a) byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě,
b) byla nabídka v listinné podobě doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky.
Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
Zadavatel může k provádění úkonů podle zákona pověřit komisi.
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20. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY





Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo – vzor – Jihočeský kraj
Příloha č. 2 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 3 – Krycí list
Příloha č. 4 – Sestavení nabídkové ceny

V Českých Budějovicích dne 12. 6. 2017

……………………………………………………………………………………
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
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