ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Číslo jednací: 11410/21/17-21300-rock
Číslo zakázky: O2PT-005 199
ISPROFFN / ISPROFOND: 500 151 0002

-

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ročková, Eva Bc.

H
Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „113
Olbramovice, přeložka: Zřízení základní vytyčovací sítě“

—

stavba

27 zákona č. 134/2016 Sb.,
31 ve spojení s ustanovením
V souladu s ustanovením
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vás
vyzýváme k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a podáváme
následující informace:
1.

Identifikační údaje zadavatele, další informace

1.1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo zadavatele

Na Pankráci 546/5 6, 140 00 Praha 4

Datová schránka

zjq4rhz

IČO zadavatele

65993390

DIČ zadavatele

CZ65993390

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věcech této
‚
zakazky

Ing. Karel Pribyl, vedouci useku 21400

Útvar zadavatele zajišt‘ující
administrativu poptávkového řízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

‚

‚.

Kontaktm osoba

Bc. Eva Rockova

Telefon

+420284009400

E-mail

eva.rockovarsd.cz

‚

ČerČanská 12
14000 Praha 4

tel.: 241 084 111
fax: 241 084 575

‚

‘

ičo: 65993390
DIČ: CZ65993390

1WÁ

1.2.

Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého rozsahu
je uvedena v Čl. 1.1. této výzvy k podání nabídky. Kontaktní osoba zajišt‘uje veškerou
komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné
pověřené osoby zadavatele).
2.
2.1.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předmět ptnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací dle této
výzvy k podání nabídky ajejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
Předpokládaný termín zahájení prací je na výzvu zadavatele a předpokládaný termín
dokončení prací je do 4 měsíců od výzvy zadavatele.
V rámci předstihových prací stavby 1/3, Olbramovice, přeložka, je třeba zajistit zbudování
základní vytyčovací sítě dle vypracovaného projektu společností PRAGOPROJEKT a.s.
Základní vytyčovací sít bude sloužit nejen po dobu stavby pro veškeré geodetické činnosti,
ale po ukončení stavby bude předána Provoznímu úseku k užívání pro následné opravy,
sledování či reklamační řízení.
2.2. Prohlídka staveniště

Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění, resp. budoucího staveniště ajeho okolí.
Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za
účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky
a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik.
Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoli navýšení nákladů ze strany
dodavatelů, jejichž vznik mohli dodavatelé s odbornou péčí zjistit při návštěvě místa plnění na
základě v té době dostupných informací.
2.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 835 000 Kč bez DPH.
3.

Prokázání způsobilosti

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:
splní základní způsobilost a
a)
splní profesní způsobilost.
b)
3.1. Základní způsobilost

aj\

Způsob prokázání splnění:
Způsobilým je dodavatel, který:
Prohlášení dodavatele, z něhož
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
jednoznačně vyplývá prokázání
před zahájením poptávkového řízení
způsobilosti.
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; jde-li o
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b)

c)

d‘

e)

Způsobilým je dodavatel, který:
právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato
právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto
podmínku tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele; podává-li
nabídku pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li
nabídku pobočka závodu české právnické osoby,
splňuje tuto podmínku tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu;
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 splnění:

Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
způsobilosti.
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
způsobilosti.
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
způsobilosti.
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
způsobilosti.

K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je
přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídky.
3.2. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje:
předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo
a) jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn
b)
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
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Způsob prokázání splnění:
Výpis z obchodního rej stříku či jiné
obdobné evidence.
Platné oprávnění k podnikání.
Dodavatel předloží výpisy

Zadavatel požaduje:
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.

4.

Způsob prokázání splnění:
z živnostenského rejstříku dle 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 455ĺ1 991 Sb.,
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění
pozděj ších předpisů, alnebo
živnostenské listy, resp. jiná oprávnění
k podnikání v oboru: Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování
nebo Geologické práce.
Zadavatel uzná za průkaz
podnikatelského oprávnění
v požadovaném oboru rovněž výpis
z živnostenského rejstříku nebo
živnostenský list či listy dokládající
oprávnění dodavatele k podnikání
v oboru (či oborech), který bude
zadavatelem požadovanému oboru
obsahově odpovídat (jedná se zejména
o živnostenské listy vydané za dříve
platné právní úpravy).

Společná ustanovení k prokázání způsobilosti

4.1. Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem
dodavatele nebo osobou k tornu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být
v takovém případě součástí nabídky.
4.2. Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady
předloženými v prostých kopiích.
4.3. Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní poptávkového řízení a který byl vybrán
k uzavření Smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů o jeho způsobilost. Nepředložení požadovaných
dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu
Smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti vyzván zadavatelem
formou e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou pro tyto
účely vjeho nabídce. Dodavatel je povinen zadavateli bezodkladně po přijetí této e
mailové zprávy její přijetí potvrdit. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů (nebude-li
ve výzvě stanovena lhůta delší) od potvrzení přijetí e-mailové zprávy vybraný dodavatel
výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za
neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení 122 odst. 5 ZZVZ
a vyzve k uzavření Smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí. Za potvrzení
přijetí e-mailové zprávy dodavatelem se považuje i doručení automaticky generované
zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-mailové scbfánky
dodavatele zadavateli.
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4.4. V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do
českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje
na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze
předkládat rovněž v latinském jazyce.
4.5. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti předložením
dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu
Ministerstvem pro místní rozvoj dle
kvatifikovaných dodavatelů nahrazuje doklady požadované zadavatelem k prokázání
základní způsobilosti v plném rozsahu a doklady požadované zadavatelem k prokázání
profesní způsobilost pouze v tom rozsahu, vjakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti požadované
zadavatelem v této výzvě k podání nabídky.
4.6. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti platným
certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se
za to, že dodavatel je způsobilý v rozsahu uvedeném na certifikátu.
4.7. Nabídka dodavatele, který nesplní způsobilost v požadovaném rozsahu a touto výzvou
k podání nabídky požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem
vyřazena z hodnocení.
5.

Obchodní a platební podmínky

5.1. Dodavatel je povinen podat návrh Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh uvedených
ve Smlouvě o dílo, jenž tvoří Smlouvu.
5.2. Zadavatel stanoví veškeré závazné obchodní a platební podmínky formou závazného
návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídky. Dodavatel
je povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném návrhu Smlouvy o dílo bez
výhrad akceptovat.
5.3. Závazný návrh Smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním
orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém
případě doloží dodavatel toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.
5.4. Dodavatel doplní příslušné údaje do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídky závazného
návrhu Smlouvy o dílo, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění závazného
návrhu Smlouvy o dílo, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění
ze strany dodavatele.
—

5.5. Dodavatel je povinen upravit závazný návrh Smlouvy o dílo v části identifikující
smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo
vymezení dodavatele dostatečně určité.

5.6. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit v rámci nabídky
smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli
a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu či vzniklých v důsledku prodlení či jiného
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky malého rozsahu, zavázáni společně a nerozdílně.

Stránka5z44

6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

výkaz výměr a výkresy
6.1. Dodavatelé jsou povinni přezkoumat soupis prací
v maximálních podrobnostech tak, aby na základě tohoto přezkoumání byly schopni
jednotlivé práce ocenit a podat v předmětném poptávkovém řízení nabídku. Zadavatel v
této souvislosti všem dodavatelům doporučuje, aby si prohlédli místo plnění (v
podrobnostech viz Čl. 2.2. této výzvy k podání nabídky). Nabídková cena zahrnuje
provedení všech prací (zhotovovacích i pomocných), nezbytných k řádnému provedení
stavby podle výzvy k podání nabídky a závazného návrhu Smlouvy o dílo. Dodavatelé
jsou odpovědni za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací výkazu výměr.
Dodavatelé jsou povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek
uvedených v soupisu prací výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž
provedení je nezbytné pi.o řádné provedení díla dle Smlouvy a poskytnuté výzvy
k podání nabídky. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací výkazu
výměr jsou dodavatelé povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek,
služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce
výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací,
uvedené v soupisu prací
dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo
všem položkám uvedeným v soupisu prací výkazu výměr, jsou dodavatelé povinni
jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech
výkazu výměr rovnoměrně. Dodavatel není
položek uvedených v soupisu prací
výkazu výměr, kde je již cena
oprávněn měnit cenu položek soupisu prací
z objektivních důvodů určena zadavatelem. Zadavatel upozorňuje, že oprava
položkového rozpočtuje možná, pokud tím nebude dotčena celková nabídková cena.
-

—

—

—

—

—

—

—

6.2. Dodavatelé ocení všechny položky soupisu prací výkazu výměr jejich celkovými
jednotkovými cenami. Jednotkové ceny položek se uvedou v soupisu prací výkazu
výměr bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu
veřejné zakázky malého rozsahu a pro všechny práce prováděné v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu. Nabídkovou cenu tvoří součet všech položek soupisu prací
výkazu výměr. Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti
(zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací
výkazu výměr) z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např.
případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.)
je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách pro stavby menšího
rozsahu Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího
Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) stanoveno jinak.
rozsahu
Dodavatel není oprávněn měnit cenu položek soupisu prací výkazu výměr, kde je
již cena určena zadavatelem.
-

-

—

—

—

—

—

6.3.

Cena předmětu plnění představuje cenu stavby v Kč bez DPH. Výše uvedeným
způsobem určená nabídková cena v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v závazném
návrhu Smlouvy o dílo dle Čl. 5 této výzvy k podání nabídky bude předmětem
hodnocení v rámci kritéria ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel
bude hodnotit nejnižší nabídkovou cenu.
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6.4. Cena za případný odkoupený vytěžený materiál se proti nabídkové ceně nezapočítává a
nabídkovou cenu tak nijak neovlivňuje. Odkup vytěženého materiálu bude s vybraným
dodavatelem řešen samostatně v souladu s příslušnými obecně závaznými a vnitřními
předpisy zadavatele.
-netýká se
6.5. Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).
7.
7.1.

Hodnocení
Hodnocení nabídek provede zadavatel nebo jím ustanovená komise podle ekonomické
výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH.

7.2. Zadavatel nebo jím ustanovená komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové
ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.
8.

Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

8.1. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto
poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky ajejích přílohách.
8.2. Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny
a podmínky obsažené v této výzvě k podání nabídky. Nedostatky v podání nabídek nebo
v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující vjakémkoliv
ohledu výzvu k podání nabídky mohou mít podle okolností za následek vyřazení
nabídky dodavatele z hodnocení.
8.3. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
malého rozsahu s uvedením textu „VZ 1/3 stavba Olbramovice, přeložka: Zřízení
základní vytyčovací sítě NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž
je možné vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
—

—

8.4. Nabídka musí obsahovat návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
dodavatele dle či. 5 této výzvy k podání nabídky.

8.5. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje). Pro jazyk dokladů se uplatní či. 4.4. této výzvy k podání nabídky
obdobně.
8.6.

Dodavatel předloží nabídku (v listinné verzi) v originále. Veškeré součásti nabídky
musí být poskytnuty vjedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně
spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
Nabídka bude vytištěna technologií zabraňující smazání písma, jakož i jiné byt‘ i
částečné nečitelnosti, nebo napsána na stroji nebo nesmazatelným inkoustem a
podepsána osobou nebo osobami oprávněnými k podpisu jménem dodavatele nebo na
základě plné moci, předložené dodavatelem. Všechny stránky nabídky budou řádně
čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou
řadou.

8.7. Dodavatel předloží (nepovinně) nabídku též na technickém nosiči dat (např.
CD/DVD/flash disk). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní
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povahu. Na stejném nebo zvláštním technickém nosiči dat (např. CD/DVD/flash disk)
dodavatel předloží oceněný soupis prací výkaz výměr v datovém formátu shodném
s formátem, ve kterém byl poskytnut výkaz výměr jako součást výzvy k podání nabídky
s exportem nabídky. V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou verzí platí verze
tištěná.
—

8.8. Nabídka musí být předložena v následující doporučené struktuře:
obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu přítoh,
Příloha,
doklady prokazující splnění způsobilosti,
oceněný soupis prací výkaz výměr,
-

návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou,
závazek k odkoupení vytěženého materiálu

—

netýká se

ostatní dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky.
9.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Zadavatel požaduje písemnou komunikaci v elektronické nebo listinné podobě.
10. Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy k podání nabídky a vjejích
přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídky
a jejích přílohách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele s následkem vyřazení
nabídky dodavatele z hodnocení.
11. Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy k podání nabídky

Přestože tato výzva k podání nabídky vymezuje předmět veřejné zakázky malého rozsahu
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení
výzvy k podání nabídky. Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě 4
pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o vysvětlení výzvy mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím e
mailové adresy k rukám osoby uvedené v článku 1.1. této výzvy. V žádosti musí být uvedeny
identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce
malého rozsahu se žádost vztahuje. Zadavatel odešle vysvětlení a případné související
dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kterým byla výzva k podání
nabídky poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu.
12. Lhůta a místo pro podání nabídek

12.1.
12.2.

1JZ, 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek: do
Dodavatel je povinen doručit nabídku na hlavní
Místo podání nabídek:
podatelnu zadavatele na adrese ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
(provozní doba podatelny v pracovní dny mezi 8:00 až 14:00 hodinou).

13. Otevírání nabídek
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Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti dodavatelů, tedy bude neveřejné.
14. Podmínky pro uzavření Smlouvy

104 odst. 1 písm. e) ZZVZ povinen zaslat zadavateli
Vybraný dodavatel je v souladu s
prostřednictvím datové schránky nebo na e-mailovou adresu Dostarsd.cz1 návrh Smlouvy o
dílo včetně všech příloh uvedených ve Smlouvě o dílo (vyjma příloh, které nepodléhají
uveřejňovací povinnosti ve smyslu 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“)), elektronicky ve strojově
čitelném formátu (např. MS WORD) s anonymizovanými informacemi, které dle 3 odst. 1
zákona o registru smluv nebudou uveřejněny. Pokud tak vybraný dodavatel neučiní, považuje
zadavatel tuto skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy a vyzve k uzavření
Smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí.
15. Výhrady zadavatele

15.1. Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí právem České republiky.
Poptávkové řízení však není zadávacím řízením podle ZZVZ, veřejnou nabídkou ve
smyslu 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku ve
1772 a násl. občanského zákoníku ani právním jednáním s obdobným
smyslu
významem.
15.2. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto
poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky ajejích přílohách.
15.3. Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady spojené s účastí v poptávkovém řízení.
Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které
mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty poptávkového
řízení.
15.4. Dodavatel může podat v poptávkovém řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal
nabídku v poptávkovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje způsobilost. Zadavatel vyřadí
z hodnocení dodavatele, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje způsobilost.
15.5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit výzvu k podání nabídky.
15.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení až do uzavření Smlouvy
s vybraným dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakýchkoli závazků k dodavatelům.

15.7. Pouze uzavřená Smlouva založí právně relevantní závazek ze strany zadavatele a plnění
předmětu Smlouvy nemůže být zahájeno před jejím uzavřením. Touto výzvou k podání
nabídky nebo procesem poptávkového řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele
tedy zadavatel pro vyloučení pochybností žádné závazky vůči dodavatelům nepřebírá.
15.8. Pokud se ve výzvě k podání nabídky nebo jejích přílohách používá odkazů na

‘Datová scbránkaje omezena velikostí 20 MB, e-mailová schránka 10 MB.
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ustanovení či pojmosloví užívané ZZVZ, má se namysli analogické použití těchto
pojmů a ustanovení.
15.9. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
15.10. Zadavatel si vybrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích
osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
15.11. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít,
je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá zjiného právního
předpisu.
16. Seznam příloh

Součástí výzvy k podání nabfdky jsou následující přílohy:
Přítoha Č. 1

—

Přítoha

Přítoha Č. 2— Závazný návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha Č. 8

Čestné prohlášení pro prokázání základní způsobilosti

—

Soupis prací

—

—

—

—

—

—

výkaz výměr

Technická specifikace
Vzorový formulář bankovní záruky

—

zajištění splnění smlouvy

Vzorový formulář bankovní záruky za odstranění vad

-

-

Příloha č. 10 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
-

V Praze dne

netýká se

netýká se

Výkresy

Příloha č. 9 Formutář závazek odkoupení vytěženého materiálu
Příloha č. 11

—

—

-

—

—

netýká se

Obecné podmínky

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky
-

33 -D7-27
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

PŘÍLOHA

Č. 1

PŘÍLOHA
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ČR

PŘÍLOHA
s výjjrnkou položek uichžb.v1oženy požadavky obj edrele.
ozn. p
mabíd Text v této závorce
sejf být nás1edJjiúdaje_vJněnyd
ěnjNásledující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu Zvláštní
podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

—

—

Název stavby: 1/3

—

stavba Olbramovice, přeložka: Zřízení základní vytyčovací sítě

Název článku Smluvních
podmínek
.

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Nazev a adresa Objednatele

1.1.4

Název a adresa Zhotovitele
Doba pro dokončení
Doba pro uvedení do
provozu
Sekce
smluvních
Hierarchie
dokumentů

1.1.5
1.1.9
1.1.22

‚

1.1.26
1.3

Právo
Komunikace
Poskytnutí staveniště

1.4
1.5
2.1

Pověřená osoba
Zástupce objednatele
Jmenovaní podzhotovitelé
Zajištění splnění smlouvy
Záruka za odstranění vad
dokumentace
Projektová
Zhotovitele
Harmonogram
Postupné závazné milníky

3.1
3.2
4.3
4.4
4.6.
5.1
7.2
7.5

Příslušné údaje

ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4
ude 1něno]
do 4 měsíců od výzvy zadavatele
-

netýká se

-netýká se
(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(1) Výkresy
(g) Nabídková projektová
Zhotovitele
(h) Výkaz výměr
právo České republiky
Čeština

dokumentace

od Data zahájení prací oznámeného dle Pod
článku 1.1.7
Ing. Karel přibyl, vedoucí úseku 21400
netýká se
netýká se
netýká se
netýká se
RDS bude zpracována na SO v rozsahu
PDPS
Do 14 dnů po datu zahájení prací
-

-

-

-

-

netýká se

Stránka 12 z 44

Název článku Smluvních

Číslo článku

podmínek

Smluvních

Příslušné údaje

podmínek

9.1

Odstranění vad

Minimální záruční doba požadovaná
zadavatelem činí

3 roky

Oprávnění k Variaci

10.1

Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Průběžné ptatby

11.3

a) je v prodlení

s udržováním v platnosti

záruky

bankovní

podle

Pod-článku

4.4

(Zajištění splnění smlouvy),
10
11.3

b)

%

průběžné platby

přes

pokyn

Objednatele

ke

zjednání

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),
10

%

průběžné platby

11.3

pokynu
nepředloží
na
základě
c)
ve
Objednatele
termínu
stanoveném
aktualizovaný Harmonogram podle Pod
článku 7.2 (Harmonogram),
10 % průběžné platby

1 1.3

d)

nepředloží

pojistné

nebo

smlouvy

neudržuje v platnosti
podle

Článku

14

(Pojištění),
10
11.7

Měna

Povinnost

Zhotovitele

%

průběžné p]atby

koruna česká

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží thůty (a další časová
určení)
stanovené jemu v rozhodnutí
příslušného veřejnoprávního orgánu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné
povinnosti);

zaplatit smluvní pokutu

30.000 Kč za každý případ porušení
12.5 b)
Zhotovitel poruší povinnost
článku 4.3 (Subdodávky)

podle

Pod

2 000 Kč za každý jednotlivý případ
porušení

12.5 c)
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení
podle Clánku 7 (Doba pro dokončení);

400 Kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro
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Název článku Smluvních

Číslo článku

podmínek

Smluvních

Příslušné údaje

podmínek

dokončení

12.5 d)
-

12.5e)

netýká se

-netýkáse

12.5 1)
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození
do

data

oznámeného

Objednatelem

podle

Pod-článku 9.1.
80 Kč za

Maximální

celková

výše

12.5

30

14.2

1

%

každý

započatý den prodlení

Přijaté smluvnf částky (bez

DPH)

smluvních pokut
Výše pojistného plnění
stavebně

Rozsah

14.2.

-

%

z Přijaté smluvní částky bez

DPH

netýká se

montážního pojištění
‘

‘

Zpusob rozhodovani sporu

15

Použije

Datum:

[obchodni

firma

se

varianta

‚

obecnym soudem

dodav

‘opravosobosob)
uvedením funkce]
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Bt

Rozhodování

před

PŘÍLOHA
-

POSTUP PŘI VARIACÍCH

-

(1)

Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku
10 Smluvních podmínek; v návazností na obecnou právní úpravu definovanou
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2)

Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzačnf nárok (Claim).

(3)

V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

(4)

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Variace.

(5)

Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6)

Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového
listu neprodteně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7)

Objednatel mŮže vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8)

Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzeni (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace)
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Stránka 15 z 44

Změnový list (součást Přílohy)
Číslo SO/PS
SO/PS:

Název a evidenční číslo
Stavby:

/ číslo Změny
CisIoZBV:?. 2,

Název stavebního objektu/provozního
souboru_(SO/PS):
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne

(dále Jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: oplň

—

Přílohy Změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v
elektronické verzi
lntranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

.

Rozpis oceneni zmen polozek

Iniciátor změny:
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:
.

Cena navrhovanych
Zmen zapornych
.

‚

‘

.

Cena navrhovanych Zmen
kladnych
.

Cena
navrhovaných
Zmen zapornych a
Změn kladných
celkem

0,00
Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:
jméno

datum

podpis

struktury Věcně příslušného útvaru
k vyjádřeni k ZBV
otře

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Projektant (autorský dozor)
Funkce zaměstnance ISD ČR
určeného v rámci organízačni

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou
222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v
provedeny v souladu s
dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu
nejsou zlepšením dle Čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle 524 Směrnice č. 18/2017)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

I Číslo paré:
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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy: O2PT-005199
Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, Č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Karel přibyl, vedoucí úseku 21400

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Olga Lacinová, manažer zakázky

(dále jen „objednatel“)
a
Idollnllindavatell

2. název:
se sídlem:

IdníLhdvte1I,

IČO, DIČ:

:iiim

ui

bankovní spojení:

ií

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)
Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/3 stavba Olbramovice, přeložka: Zřízení základní
0002
realizována
byla
151
500
ISPROFIN/ISPROFOND
sítě,
vytyčovací
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši Iiud1něni
iabäkove ceny stavbjbezDPl Kč bez DPH, kalkulovanou takto
—

Název stavby

(a)
1/3 stavba
Olbramovice,
přeložka:
Zrizem
základní
vytyčovací sítě

Přijatá smluvní částka
včetně DPH v Kč

DPH

Přijatá smluvní částka
bez DPH v Kč
(b)

(c)

DPH z částky
(a)

=

(a)

+

(b)

—

[
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I

[

lndavatel]

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován
stavba
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 113
Olbramovice, přeložka: Zřízení základní vytyčovací sítě, číslo veřejné zakázky O2PT-005199.
—

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6
h) Formutáře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář závazek odkoupení vytěženého materiálu netýká se
-

—

—

-

—

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve
Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny
informace stanovené v ust. 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem
Smlouvy.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

2

6

z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným tčastníkem před podpisem smlouvy.
Uchazeč je
Uchazeč je
Uchazeč je
Uchazeč je

oprávněn tuto
oprávněn tuto
oprávněn tuto
oprávněn tuto

přílohu
přílohu
přílohu
přílohu

Smlouvy předložit
Smlouvy předložit
Smlouvy předložit
Smlouvy předložit

na
na
na
na

elektronickém
elektronickém
elektronickém
elektronickém
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datovém
datovém
datovém
datovém

nosiči.
nosiči.
nosiči.
nosiči.

ěno1 stejnopisech, z nichž dva obdrží
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v
nnI obdrží dodavatel/zhotovitel.
objednatel a ide
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum:

Datum:

PODEPSÁN

PODEPSÁN_______

Jméno: Ing. Karel Přibyl

Jméno:

Funkce: vedoucí úseku 21400

Funkce:

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele
rni1

Ředitelství silnic a dálnic ČR
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKlADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Obchodní firma:

[bude dop1něn

‚

Sidlo

[bude doplněno]

IČO:

Ĺbude doplněno]

Jméno a příjmení osoby zastupující
dodavatele, včetně uvedení titulu
opravňujícího k zastupování dodavatele:
(dále jen „dodavatel“),

‚

pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky matého rozsahu s názvem
„1/3 stavba Olbramovice, přeložka: Zřízení základní vytyčovací sítě“
—

prohlašuje, že je dodavatelem
a)

b)
c)
d)
e)

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto
podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka
závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
který 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;
který 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.

V Ibudiíi

dne io

[bchodni firma dodavatej
pdpis oprvněne osol‘ (
s uvedením funkce]
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Přehled jednotlivých kapitol TKP
Kapitola 1 TKP

Kapitola I TKP
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-1 20-TNu
ze dne 26±2017, s účinností od 1.2.2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly fKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPKI1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP
Příprava staveniště
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20.12.2016,s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPKI1
ze dne 20.4.2007
Praha, prosinec 2016
Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI čj. 221/09-91 0-IPK‘l
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením znění této kapitoly fKP
schválené MDS-OPK čj. 619/03-120-RS/l
ze dne 15.12.2003.
Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP
Zemní práce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-91 0-lPK/l
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
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schválené MDS-OPK Č. j. 474/053-120-RS/I
Praha, prosinec 2009
Kapitola 5 TKP
Podkladní vrstvy
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-1 20-TN/2,
ze dne 21.L2015 súčinnostíod 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly fKP
schváleného MD-OI Č.j. 230/08-91 0-lPK! 1
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015
Kapitola 6 TKP
Cementobetonový kryt
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-1 20-TN/3
ze dne 21.1.2015 S účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly fKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/lze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015
Kapitola 7 TKP
Hutněné asfaltové vrstvy
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-lPK/l
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, čj. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008
Kapitola 8 TKP
Lítý asfalt
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI čj. 318/08-910-lPK/l
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/l
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008
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Kapitola 9 TKP
Kryty z dlažeb a dílců
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-91 0-IPKI I
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010
Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
MLNISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPKJ1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010
Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-91 0-lPK/l
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
fKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/l
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010
Kapitola 12 TKP
Trvalé oplocení
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-9 1 0-lPK/l
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého zněni této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 2 1.2.2000
Praha, březen 2008
Kapitola 13 TKP
Vegetační úpravy
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MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/l
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly fKP
schválené MDS-OPK č.j. 246 10/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006
Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravnf zařízení
MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015
Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK‘l ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-fN/l ze dne 30.5.2013
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP
Piloty a podzemní stěny
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1 126/10-910-IPK‘l
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MD$-OPK č.j. 584/02-120-RS/l
ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 fKP
Beton pro konstrukce
MINISTERSTVO DOPR AVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK Č. j. 2/2016-1 20-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
Stránka 2$z44

se současným zrušením třetího znění této kapitoly fKP
schváleného MDS-OPK Č. j. 474/05-120-RS/l ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016
Kapitola 19 TKP
CAST A Ocelové mosty a konstrukce
CAST B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
-

-

MiNISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-1 20-TN/3
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPKI1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015
ČÁST B
Schváleno; MD-OPK, Č. j. 107/2013-120-IN/l ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-9 10lPK/l ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013
Kapitola 20 TKP
Pytony a mostní závěsy

MiNISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infřastruktury
Schváleno; MD-OI č.j. 318/08-910-lPK/l
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008
Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodě

MiNISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno; MD-OSI čj. 205/10-910-lPK/l
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/l
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010
Kapitola 22 TKP
Mostní ložiska
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MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKE KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMEÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD 01, č.j. 653/07-910-lPK/l
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000.
Praha, duben 2007
-

Kapitola 23 TKP
Mostní závěry
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-lPK/l
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, květen 2007
Kapitola 24 fKP
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infřastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-91 0-IPKI1
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého zněni této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 198 11/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006
Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-91 0-lPK/l
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009
Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a

nátěry

vozovek
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MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI čj. 230/08-910-IPKI1 ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015
Kapitola 27 TKP
Emulzní kalové vrstvy
MiNISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9, ze dne 7.12.2016,
s účinností od 10.12.2016 se současným zrušením pátého znění této kapitoly fKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015 s účinností od 15.2.2015
Praha, prosinec 2016
Kapitola 29 TKP
Zvláštní zakládání
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1 126/10-910-IPK‘l
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-1 20-RS/l
ze dne 15.12.2003
Praha, prosinec 2010
Kapitola 30 TKP
Speciální zemní konstrukce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI čj. 100 1/09-910-IPK‘l
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009
Kapitola 31 fKP
Opravy betonových konstrukcí
MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPKI1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, čj. 198/11/99-120
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Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009
TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

-

netýká se
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Dohoda
o předčasném užívání
Díla, Sekce nebo části Díla
číslo

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/5 6
140 00 Praha 4 Nusle
iČ: 65993390
DIČ: CZ 65993390
Bankovní spojenĹ
Císlo účtw
Jehož jménem jedná
(dále jen „Objednatel“)
—

a

se sídlem
IC
DIČ
Bankovní spojení
Císlo účtw
Jehož jménem jedná
zapsaný v obchodním rej stříku* u
vložka
oddíl
(dále jen „zhotovitel“)

soudu v

uzavírají tuto
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Dohodu
o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu
IZjn náze Ďíia1Sekce nebo části Dílaj (dále jen „Dílo“)
(dále jen „Dohoda“)

ze
ve smyslu_uzavřené_Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. fhudedo
)lTleno
(dále jen
dne Liirhii,1iknnI ve znění uzavřených Dodatků na akci (
Smlouva), jakož i ustanovení 9 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich
plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni,
se účastníci dohodli takto:
L
Předmět Dohody
1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích
k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.
2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla
před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod—článku 7.6
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu Obecných podmínek ve znění
upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou
součástí Smlouvy.
-

II.
Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah
1) Na záktadě zjištění stavu realizace Díta, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) odstavce
II., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod
článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i
Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od F dedo lrtěno do
okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a
specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních
podmínek (dále jen ‚.Doba předčasného užívání Díla“).

—

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla
před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho uživatelnost, neohrozí
bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje
prohlášení stavebního úřadu.
3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem
stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve
Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

III.
Podmínky předčasného užívání

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
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2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny a
v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:
A. Povinnosti Zhotovitele:
1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do
doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišt‘ovaných Objednatelem
podle článku III. B
2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. —‘lo
stavebním úřadem
vydaném dne
3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci
v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy
nci,

4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného
užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí
(doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní
správy apod.).
5) Zajišt‘ovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné
úpravy provozu (dále jen „Db“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla.
6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DIO, a to
v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO,
způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové
škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě
Objednatele/Správce stavby.
7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišt‘ovatelem
zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.
104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se ke smlouvě o dílo mezi Objednatelem a
subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není
dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.
8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tornu, aby Dílo, které je uvedeno do
předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být
Objednatelem vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.
B. Povinnosti Objednatele:
1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišt‘ování podkladů potřebných k uvedení Díla
do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do
předčasného užívání.
2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstranění důsledků předčasného
užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.
3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně v důsledku
veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.
4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišt‘ovatelem zimní údržby a
Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného
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do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními
předpisy.
5) Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu předčasného
užívání Díla.
Iv.

Běh záruční doby
1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu
záruční doby Díla dle Smlouvy.
V.
Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká
uplynutím Doby předčasného užívání Díla.
2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží
Zhotovitel ajeden příslušný stavební úřad.
3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to
formou písemných dodatků k této Dohodě.
4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou
vŮlí, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:
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ŘEDrrELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 6
FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZAJIŠTĚNÍ splatNÍ siwzsiwy
-

-

NETÝKÁ SE

Předložení drnky k njUtění splnění smlouvy není požadováno
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 7
FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSflANĚNÍ v
-

NETÝKÁ SE

Předložení zInky a odstranění vad není požadováno

Shính 40244

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA

Č. $

vÝKREsY

Příloha je přiložena ve složce s názvem: Podklady pro uchazeče.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA

Č. 9- FORMULÁŘ

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU
-

NETÝKÁ SE
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

PŘÍLOHA

ČR

Č. 10

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU
PODMÍNKY

Příloha je přiložena ve složce s názvem: Podklady pro uchazeče.
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OBECNÉ

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA

Č. 11

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU
PODMÍNKY

Příloha je přiložena ve složce s názvem: Podklady pro uchazeče.
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ZVLÁŠTNÍ

