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Věc: Výzva k podání nabídky
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ
110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Vás při splnění podmínek uvedených v
ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),

vyzývá
k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Oprava střešní krytiny Rotava, budova zastávky“
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako sektorovou veřejnou
zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona a v souladu s § 158 odst. 1
zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65018072.
Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:
1.

Identifikační údaje zadavatele

1.1

Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo:
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO:
709 94 234
DIČ:
CZ70994234
Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupen: Ing. Josefem Kalivodou, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství v Ústí nad
Labem

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČO: 709 94 234

www.szdc.cz

DIČ: CZ 709 94 234

1.2

Kontaktní osoby zadavatele:
Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci zadávacího řízení:
Květa Mauerová, DiS, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
tel.: 972 424 425, e-mail: mauerova@szdc.cz
Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických:
Jaroš Pavel, DiS., vedoucí provozního oddělení I., OŘ Ústí n.L., Správa budov a bytového
hospodářství, tel.: 9724 24280, mobil: 724 496 769, email: jaros@szdc.cz

2.

Předmět veřejné zakázky

2.1

Informace o předmětu veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota:

neuvedena.

Druh veřejné zakázky:

stavební práce dle předmětu VZ

Charakteristika veřejné zakázky:

sektorová

2.2

Předmětem plnění je realizace stavby: „Oprava střešní krytiny Rotava, budova zastávky“

2.3

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 177/95 Sb.,
ve znění změn a doplňků a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném
znění.

2.4

Podrobná specifikace zakázky včetně dalších podmínek z této výzvy je obsažena v zadávací
dokumentaci zakázky – viz bod 15.

3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3.1

Neobsazeno.

3.2

Jedná se o veřejnou zakázku, která je zadávána v režimu zadávacího řízení s předpokládanou hodnotou
v rozmezí 200 000,- Kč bez DPH až 4 000 000,- Kč bez DPH. Pokud bude nabídka vybraného
dodavatele obsahovat nabídkovou cenu, která překročí režim této veřejné zakázky nebo režim
zadávacího řízení (a to i po případné úpravě nabídkové ceny dodavatele dle bodu 13.6 této Výzvy),
bude zadávací řízení zrušeno.

4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1

Doba plnění stavebních prací: 07/2018 – 10/2018

4.1.1 Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy.
4.1.2 Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: 31. 10. 2018
4.2

Místo plnění: město Rotava.

5.

Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků zadavatele
obsažených v této Výzvě. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele. K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí předložení dokladu ve formě
prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel požaduje kopie předkládaných
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dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v
latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný
doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může
dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy
nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový
přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží níže uvedené
doklady, jimiž doloží:
5.1

Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice předložením čestného
prohlášení zpracovaného v souladu s Přílohou č. 4 této Výzvy, podepsaného osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele:
(1) Způsobilým není 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 tomuto 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.
(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a)

tato právnická osoba,

b)

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c)

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a)

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,

b)

české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené
v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

5.1.1 Účastník zadávacího řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky dle § 76 zákona.
5.2

Splnění profesních způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
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Dodavatel musí doložit oprávnění k výkonu povolání:
Název
5.2.1
Oprávnění k provádění staveb jejich změn a
odstraňování
5.2.2
Oprávnění dle zákona č.360/1992 Sb., § 5 odst. 3
písm:
a) pozemní stavby

Způsob prokázání
Kopie oprávnění k výkonu povolání
Kopie oprávnění o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků

Doklady podle bodu 5.2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla
obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
5.3

Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

5.4

Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s
ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval minimálně dvojnásobku jeho nabídkové ceny (bez
DPH) a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období, jestliže dodavatel vznikl později,
postačí, předloží- li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Dodavatel splnění ekonomické kvalifikace doloží formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu
s Přílohou č. 5 této Výzvy.

5.5

Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje:
5.5.1

5.6

Název
Prohlášení o existenci pracovního nebo
obdobného poměru na pozici:
Hlavní vedoucí stavebních prací a jeho zástupce
(Jméno, příjmení; služební mob.; e-mail )

Způsob prokázání
Čestné prohlášení o existenci
pracovního nebo obdobného poměru.
V případě, že pracovníci, nejsou v
hlavním pracovním poměru u
dodavatele, doloží dodavatel smluvní
zajištění obdobného pracovního
poměru, včetně čestného prohlášení
pracovníka o spolupráci na
předmětné zakázce.

Ostatní požadavky zadavatele dodavatel splňuje při předložení
Neobsazeno.

5.7

Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti
Předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je vydáván Ministerstvem pro
místní
rozvoj,
prokáže
dodavatel
splnění
základní
způsobilosti
dle
čl.
5.1
této Výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 5.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady pokrývají
požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude prokazovat základní a
profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí,
že je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz
bod 9), ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4
zákona. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
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kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Dodavatel může prokázat splnění kvalifikačních předpokladů certifikátem vydaným akreditovanou
osobou (certifikační orgán pro kvalifikaci) v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Certifikát pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů musí obsahovat náležitosti stanovené v §
239 zákona. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek (viz. čl. 10). Certifikát vydaný v rámci
certifikovaných dodavatelů nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů,
profesních kvalifikačních předpokladů a příslušných ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů nebo technických kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém jsou specifikovány
v certifikátu. Zadavatel akceptuje pouze platný certifikát (1 rok od vydání certifikátu).
5.8

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

5.9

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria analogicky podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti analogicky 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.
(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady
analogicky podle § 79 odst. 2 písm. b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument
podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
(3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
ekonomickou kvalifikaci analogicky podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost
za plnění veřejné zakázky.

5.10 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
5.11 Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 zákona.
6.

Požadavky zadavatele na zpracování nabídky

6.1

Kompletní zpracování nabídky bude provedeno v písemné (tištěné) i digitální (CD, DVD) podobě v
českém jazyce. Digitální verze musí obsahovat kompletní scan všech listů předložené nabídky.
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Součástí digitální verze musí být také vyplněný:
•
•

položkový rozpočet ve formátu *.xls (nebo *.xlsx)
návrh smlouvy o dílo ve formátu *.doc (nebo *.docx)

6.2

Jednotlivé listy nabídky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.

6.3

Veškeré údaje uvedené v textu nabídky nesmí být přepisovány ani škrtány.

6.4

Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci
s jednotlivými listy.

6.5

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

6.6

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky.
Nabídky budou archivovány u zadavatele.

6.7

Nabídka musí obsahovat:

6.8

•

identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) zákona, kontaktní
osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích kontaktních údajů (telefon, e-mail),

•

formulář pro sestavení nabídky podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za účastníka,
zpracovaný v souladu s Přílohou č. 2 této Výzvy.

•

čestné prohlášení o splnění o splnění základní způsobilosti podepsané oprávněnou osobou jednat
jménem či za účastníka, zpracované v souladu s Přílohou č. 4 této Výzvy.

•

čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace podepsané oprávněnou osobou jednat
jménem či za účastníka, zpracované v souladu s Přílohou č. 5 této Výzvy.

•

návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, zpracovaný
v souladu s Přílohou č. 7 této Výzvy - závazným vzorem smlouvy o dílo a jeho obchodními
podmínkami, přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu smlouvy a jeho obchodních
podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, které jsou v Příloze č. 7 této Výzvy
závazném vzoru smlouvy o dílo a obchodních podmínkách uvedeny.

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené názvem a adresou dodavatele a zadavatele
a označením:
„NEOTEVÍRAT - Veřejná zakázka“

„Oprava střešní krytiny Rotava, budova zastávky“
7.

Registr smluv

7.1

Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě ustanovení zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (dále jen „ZRS“).

7.2

Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění smlouvy v registru
smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její části, které jsou předmětem
obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou obsaženy informace, které nemohou být v registru
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.3

Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo určité
informace dle bodu 7.2. této Výzvy, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení, zpracované
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v souladu s Přílohou č. 6 této Výzvy. Tímto čestným prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené
údaje a skutečnosti kumulativně naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je
vymezeno v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní tajemství“) a pro případ, že by takto označené údaje a skutečnosti nenaplňovaly
znaky obchodního tajemství a takto znečitelněná smlouva by byla v důsledku toho uveřejněna
způsobem odporujícímu ZRS, nese účastník veškerou odpovědnost. Toto čestné prohlášení nemusí
účastník dokládat v případě, že neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné
takové časti nebo informace ve smyslu bodu 7.2. této Výzvy.
7.4

Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím budou uvedeny
ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat jejich pravdivost.

7.5

Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v ustanovení § 3
odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) nebo l) ZRS
(případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde
uvedeno), doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl v nabídce. V případě, že tak
účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na smlouvu nedopadala výjimka uvedená
v ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) nebo l) ZRS (případně jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS
dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu
tímto postupem vzniklou.

8.

Poddodavatel

8.1

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

8.2

Zadavatel v této veřejné zakázce nevymezuje žádné části zakázky, které nesmí být realizovány
poddodavatelem.

8.3

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele:
• Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady dle bodu 5.1 a bodu 5.2 této
Výzvy prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost jeho poddodavatelů.
• Zadavatel požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných
kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti analogicky podle
§ 48 odst. 5 zákona.
• Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací řízení není do té
doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.

9.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

9.1

Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za celkové plnění předmětu této veřejné zakázky,
v české měně (Koruna česká), v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná
výše DPH a včetně DPH.

9.2

Nabídková cena musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena konečná, zahrnující veškeré
náklady účastníka spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky.
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9.3

Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat v souladu s § 46 odst. 3 zákona v případě, že účastník
zadávacího řízení bude mít v nabídkovém položkovém rozpočtu položku s hodnotou 0 Kč nebo
zůstane neoceněna. Tento postup se netýká položek, které zadavatel v položkovém rozpočtu určí jako
„neoceňovat“ (např. vlastní materiál zadavatele).

9.4

V případě nesouladu nabídkové ceny uvedené v jednotlivých přílohách nabídky (návrh smlouvy,
formulář nabídky, položkový rozpočet) se pokládá za správnou cena uvedená v oceněném položkovém
rozpočtu.

10.

Lhůta a místo pro podání nabídky

10.1 Lhůta pro podání nabídky končí dne 16. 07. 2018 v 9:00 hodin.
10.2 Nabídka bude přijata na adrese sídla zadavatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03, Ústí nad Labem.
10.3 Vaši nabídku můžete doručit osobně, po celou dobu lhůty pro podání nabídky, vždy v pracovních
dnech od 6:00 hod. do 14:00 hod. na
podatelnu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem (místnost 220, 1. patro, 1. trakt),
nebo poslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence, a to tak, aby byla nejpozději
do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídky doručena zadavateli.
10.4 Rozhodující je doručení nabídky na místo samé, včasné doručení nabídky poštou je rizikem účastníka.
Nabídky, které zadavatel obdrží po stanoveném termínu, nebudou otevřeny a hodnoceny.
10.5 Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě zastoupení
musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci.
11.

Vysvětlení Výzvy

11.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení této Výzvy. Žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
11.2 Zadavatel odešle odpověď na žádost o vysvětlení Výzvy nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení
žádosti.
11.3 Dotazy musí být zaslány jen v písemné podobě a to na e-mail kontaktního zaměstnance
zadavatele:
Květa Mauerová, DiS, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
tel.: 972 424 425, e-mail: mauerova@szdc.cz
12.

Kritérium hodnocení nabídek

12.1 Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek je
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky uvedený v bodu 2 této
Výzvy.
13.

Otevírání nabídek

13.1 Otevírání nabídek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení provede komise
jmenovaná zadavatelem. Jednání této komise je neveřejné.
13.2 Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá, ale ukládá neotevřené
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k archivaci. Komise v takovém případě vyrozumí účastníka zadávacího řízení, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
13.3 Komise otevírá nabídky postupně podle pořadí, jak byly zadavateli doručeny a kontroluje zda:
• byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě pro podání nabídek
• byla nabídka podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
• předseda komise sdělí členům komise identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje
z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
13.4 Ve fázi otevírání nabídek provede komise pouze kontrolu úplnosti každé nabídky způsobem
specifikovaným výše. Pokud komise zjistí, že nabídka nesplnila kontrolu úplnosti, nabídku vyřadí a
navrhne zadavateli vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně
důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.
13.5 Posouzení splnění podmínek účasti komise provede analogicky dle § 39 odst. 5 zákona (ověření
věrohodnosti údajů a dokladů), § 45 (předložení dokladů) a § 46 zákona (objasnění nebo doplnění
údajů a dokladů) a § 48 (vyloučení účastníka ze zadávacího řízení).
13.6 Zadavatel si vyhrazuje právo případného jednání o ceně dodavatele, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější. Jednání se bude týkat nabídkové ceny v Kč bez DPH či jednotlivých položek v
položkovém rozpočtu. Zadavatel bude s vybraným dodavatelem jednat v jedné fázi. Po ukončení
tohoto jednání vyhotoví zadavatel protokol, ve kterém na základě výsledku jednání uvede upravenou
nabídkovou cenu v Kč bez DPH vybraného dodavatele. Protokol podepíše zadavatel a vybraný
dodavatel. Vybraný dodavatel je povinen do pěti dnů od doručení tohoto protokolu předložit
zadavateli upravený návrh smlouvy. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo, že nemusí o nabídkové
ceně vybraného dodavatele jednat a může zadat veřejnou zakázku na základě cenové nabídky, jež je
součástí nabídky vybraného dodavatele.
14.

Další požadavky zadavatele

14.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv zrušit bez
uvedení důvodu.
14.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky a obsah
Zadávací dokumentace v rozsahu dle bodu 15 této Výzvy až do skončení lhůty pro podání nabídky.
14.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
14.4 Zadavatel nebude akceptovat námitky účastníků proti postupu zadavatele. Případné podané námitky
nebudou mít odkladný účinek na další postup zadavatele v zadávacím řízení.
14.5 Účastníkovi nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v řízení.
14.6 Součástí nabídky musí být rovněž čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o tom, že neuzavřel a
neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 82) v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou. Toto čestné prohlášení je součástí Přílohy č. 2 této Výzvy.
82) Zákon č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

14.7 V případě, že účastník zadávacího řízení bude vybrán jako zhotovitel zakázky, zavazuje se zajistit, aby
všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na
místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy
objednatele povolení pro vstup do těchto prostor a aby tyto osoby splňovaly podmínky zdravotní a
smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah. Uchazeč doloží splnění požadavku čestným
prohlášením, které je součástí Přílohy č. 2 této Výzvy.
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14.8 Neobsazeno.
14.9 Zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem zadávacího řízení právem
kontroly ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (efektivní využívání prostředku Fondu) po
celou dobu realizace zakázky.
14.10 Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce uvést, zda podle předpokládaného plánu
realizace stavby bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ustanovení § 15
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
14.11 V případě, že účastník zadávacího řízení bude vybrán jako zhotovitel zakázky a zadavatel určí a
smluvně zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č.
309/2006 Sb., je účastní zadávacího řízení povinen se ve smlouvě o dílo zavázat k součinnosti s
koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace díla, a dále je účastník zadávacího řízení povinen
smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny
právnické a fyzické osoby, kteří budou účastníkem zadávacího řízení pověřeni prováděním díla nebo
jeho části. Dále je účastník zadávacího řízení povinen se ve smlouvě o dílo zavázat, že zajistí, aby i
jiné právnické nebo fyzické osoby, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z jeho
poddodavatelů, byli také zavázáni k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla.
14.12 Dodavatel provede dílo v souladu s platnými technickými normami, TNŽ, předpisy SŽDC, s.o.,
Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění včetně předložení všech
certifikačních dokladů a výsledků provedených předepsaných zkoušek, v souladu s bezpečnostními
předpisy o ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), požární ochrany, ekologie atd.
14.13 Dodavatel je povinen si zajistit a vést typizovaný stavební deník dle smluvního vzoru zadavatele. Vzor
typizovaného stavebního deníku je zveřejněn na internetových stránkách http://typdok.tudc.cz.
Distribuci typizovaného stavebního deníku zajišťuje: Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Technická ústředna dopravní cesty, ÚATT – oddělení typové dokumentace, 772 58
Olomouc, Nerudova 1, Tel.: +420 972 742 241, +420 972 741 769, e-mail: typdok@tudc.cz
14.14 Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a pracovníků svých
poddodavatelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Předpis o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění. Závazně se řídí ustanoveními zákona č.
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a
NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, v platném znění.
14.15 Dodavatel poskytne záruku dle TKP. Počátek záruční lhůty je dán od předání a převzetí díla. Záruční
doba činí minimálně 60 měsíců na stavební práce. Dodavatel ve své nabídce může uvést poskytnutí
(zvýšení) záruky za jakost díla nad rámec TKP.
14.16 Dodavatel použije při realizaci prací jen takové materiály, výrobky a zařízení, které jsou schválené
nebo předepsané pro používání u staveb státních drah. Dodavatel předloží před zahájením prací
stavebnímu dozoru ke schválení technologické postupy prací a certifikáty materiálů, které při realizaci
prací použity.
14.17 Náklady na zřízení, provoz a likvidaci staveniště hradí dodavatel, včetně přípojek, nákladů na zřízení
příjezdů a jejich likvidaci, nákladů na uvedení pozemků po dokončení akce do původního stavu a
likvidace vlastních odpadů (tyto náklady musí být zahrnuty v cenové nabídce dodavatele).
14.18 Dodavatel je povinen po dobu stavby udržovat pořádek a čistotu na staveništi na vlastní náklady. Při
provádění stavebních prací musí dodavatel dodržovat veškerá bezpečnostní opatření podle drážních
předpisů, pravidel silničního provozu (silniční zákon), zákon o vodách a ostatních pravidel
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vyplývajících z místních specifických podmínek. Bezpečnostní hlídku si zajišťuje dodavatel na vlastní
náklady.
14.19 Zařízení staveniště je nutné minimalizovat na pozemcích SŽDC, s.o. v blízkosti opravovaných
stavebních objektů. Podmínky využití mimodrážních pozemků včetně přístupových komunikací ke
stavebním objektům a jejich případných uzavírek či omezení provozu si zajistí dodavatel a náklady
zahrne do cenové nabídky.
14.20 Neobsazeno.
14.21 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí. Dodavatel zajistí
vytyčení dotčených inženýrských sítí včetně jejich přeložení s vyvěšením (bez přerušení vedení) a
včetně jejich ochrany při provádění prací v souladu s vyjádřením správců inženýrských sítí.
14.22 Obsah této Výzvy a Zadávací dokumentace je určen pouze pro potřeby zpracování a realizace této
veřejné zakázky.
14.23 Účastník podáním své nabídky vyslovuje souhlas se všemi podmínkami, právy a povinnostmi
uvedenými v této Výzvě a Zadávací dokumentaci.
15.

Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení zde:

https://datashare.szdc.cz/index.php/s/M6RgMfjE9oprNcU
Obsah zadávací dokumentace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Technická zpráva
Formulář pro sestavení nabídky
Položkový rozpočet (neoceněný)
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace
Čestné prohlášení k registru smluv
Návrh smlouvy o dílo
Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem
Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem
Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
Pokyn ředitele OŘ č. 19/2013 1. změna - Opatření k předpisu SŽDC Bp1

Poznámka: Položkový rozpočet je řazen a očíslován dle Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury
3/2018, schváleno březen 2018 (č. j. 1769/SFDI/3230/2018), ke stažení zde:
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/cenove-databaze/sbornik_zeleznice_web_sfdi_03_2018.zip
a dle databáze ÚRS Praha a.s. Použití těchto databází je pro SŽDC, s.o. závazné.

16.

Prohlídka místa plnění
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