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1. Kontaktní údaje, způsob komunikace
1.1. Kontaktní údaje
(1)

Identifikační údaje zadavatele:
Obec Roztoky
Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Ing. Lenka Peterková, starostka

(2)
Zadavatel pověřil výkonem činností zadavatele při této veřejné zakázce v souladu s § 43 ZZVZ
poradce Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T.G.Masaryka 1454, 413 01
Roudnice nad Labem.
(3)
Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro dodatečné dotazy k zadávacím
podmínkám) se stanovuje kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, e-mail jnovak@epp.cz, mobil: 724 486 161.
(4)

Název přidělený veřejné zakázce zadavatelem:

„Rekonstrukce mostů v obci Roztoky“
1.2. Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení

(1)

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. § 43 zákona:

Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T.G.Masaryka 1454, 413 01 Roudnice
nad Labem,
Jednací a kontaktní osoba: Ing. Jiří Novák, e-mail jnovak@epp.cz, mobil: 724 486 161
(2)
Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona
souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o vyloučení dodavatele
z účasti v řízení, zrušení řízení. Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, komunikace
mezi zadavatelem, resp. osobou zastupující zadavatele, a účastníky v zadávacím řízení probíhá pouze
elektronicky (s výjimkou případů podle § 211 odst. 3 zákona) prostřednictvím certifikovaného nástroje EZAK.
(3)
Zadavatel výslovně upozorňuje, že vysvětlení, doplnění a změny Zadávací dokumentace uveřejňuje
pouze na profilu zadavatele (viz též § 98 zákona) a nerozesílá jednotlivým dodavatelům.
https://ezak.tendera.cz/profile_display_400.html?state=all&archive=ALL&otype=all
Zadavatel dále výslovně upozorňuje, že podle § 211 odst. 6 zákona platí, že při komunikaci uskutečňované
prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.
(4)
Účastník je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně
zadavateli přijetí každé zprávy.
(5)
Zpráva se považuje za doručenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se považuje též
automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické
potvrzení o doručení na poštovní server.
Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele.
(6)
Zadavatel požaduje opatření každé zaslané zprávy platným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu nebo platnou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém
certifikátu; tento požadavek neplatí pro potvrzení o doručení zprávy.
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2. Vymezení veřejné zakázky
2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících mostků v obci Roztoky. Veřejná
zakázka obsahuje dva stavební objekty. Prvním je lávka pro cyklisty a pěší přes Rakovnický potok
a jeho inundační území. Jedná se o odstranění havarijního stavu mostku. Druhým stavebním
objektem je mostek přes bezejmenný potok, který je jediným přístupem k objektu na pozemku p.č.
5/5 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu.
SO 1 – Lávka u viaduktu přes Rakovnický potok
Lávka je přímá a kolmá a má 6 prostých polí. První mostní pole o světlosti 12,9 m přemosťuje Rakovnický
potok. Šesté mostní pole o světlosti 2,04 m přemosťuje bývalý náhon. Ostatní mostní pole jsou inundační.
Nosná konstrukce lávky je železobetonová, u 6. pole je tvořena deskou, u ostatních polí 2 trámy a deskou
mostovky. Lávka je založena plošně, OP 1 je založena na skalním výchozu. Základy lávky jsou nepřístupné,
zřejmě jsou betonové. OP 7 a střední pilíře jsou provedeny ze zdiva z betonových cihel. Na obou stranách
lávky je osazeno ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní.
Podle revizní zprávy z 1/2017 je stavební stav mostu hodnocený klasifikačním stupněm nosná konstrukce:
VI velmi špatný, spodní stavba: VII havarijní. Beton nosné konstrukce je hloubkově degradovaný. V hlavní
prohlídce bylo doporučeno: všechna mostní pole provizorně ihned podepřít.
SO 2 – Mostek u čp. 17 v obci Roztoky
Stávající most má 1 prosté pole, je přímý a šikmý. Šikmost mostu je 54,01º. Nosná konstrukce je tvořena
železobetonovým trámovým roštem. Opěry jsou provedeny ze zdiva z lomového kamene, navazují na
kamenné nábřežní zdi. Zábradlí na mostě není provedeno, římsy jsou minimální. Bezejmenná vodoteč má
charakter podhorského toku.
Podle revizní zprávy z 1/2017 je stavební stav mostu hodnocený klasifikačním stupněm VI – velmi špatný až
VII havarijní. Na mostě není osazený záchytný systém. Zdivo opěr je rozpadlé, podemleté, vyboulené,
provizorně zajištěné dřevěným rozepřením. V revizní zprávě N+N bylo doporučeno odstranění nosné
konstrukce a kamenných opěr, provedení nového monolitického železobetonového mostu a opevnění koryta
vodoteče vybouraným kamenivem.
Podrobný popis stavebních objektů a návrhu řešení je uveden v přiložených projektových dokumentacích,
které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV
kód) 45000000-7 Stavební práce.
Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je
realizace akce. Účelem veřejné zakázky je nalézt nejvhodnější a nejvýhodnější nabídku.

2.2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

(1)

Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení veřejné zakázky a klimatických podmínkách.
1. předpokládaný termín zahájení prací je 1.3. 2021.
2. Termín ukončení plnění předmětu celé veřejné zakázky se požaduje max. do 30.6.2021.
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Místem plnění veřejné zakázky je obec Roztoky u Křivoklátu.

2.3. Vybrané instrumenty ZZVZ ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky
2.3.1. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se nekoná, jedná se o veřejně přístupné místo bez omezení.

3. Požadavky na sestavení nabídky
3.1. Obecné požadavky
3.1.1.

Obecné věcné požadavky

(1)
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace. Doklady
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy též ve slovenském jazyce.
(2)

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

(3)
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, který je
dostupný na adrese https://ezak.tendera.cz/profile_display_400.html.
3.1.2.
(4)

Obecné formální požadavky

Jednotlivé části nabídky doporučuje zadavatel naskenovat do formátu PDF.

(5)
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace a nesmí
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

3.2. Vlastní sestavení nabídky
Nabídka bude obsahovat následující části v uvedeném řazení (viz též Příloha č. 1 – krycí list nabídky):
(1)
Krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 s uvedením obsahu a uvedením stránky kde se příslušná část
nabídky nachází. Tento krycí list musí též obsahovat identifikační údaje účastníka.
(2)

Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci v pořadí:
a) základní způsobilost (viz bod 4.3),
b) profesní způsobilost (viz bod 4.4),
c) technická kvalifikace předpoklady (viz. bod 4.5).

(3)

Dodavatel předloží svůj návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.

(4)

Kalkulaci nabídkové ceny dle bodu 6.

(5)

Seznam poddodavatelů

(6)

Další doklady dle potřeby.

4. Kvalifikace
4.1. Splnění kvalifikace

(1)
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, profesní
způsobilost v souladu s § 77 ZZVZ a technickou kvalifikaci v souladu s § 79 ZZVZ.
(2)

Účastník je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.
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(3)
Účastník prokazuje kvalifikační předpoklady kopiemi dokladů, z jejichž obsahu bude zřejmé, že
účastník kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje a originály či ověřené kopie všech
relevantních dokladů předloží pouze vítězný účastník před podpisem smlouvy na realizaci akce.

4.2. Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

(1)
Doklady pro prokázání základní způsobilosti a výpis z Obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Zadavatel požaduje předložení originálů či ověřené kopie všech
relevantních dokladů po vybraném účastníku před podpisem smlouvy.

4.3. Základní způsobilost prokáže dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá 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) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle předchozího odstavce předložením:
a) čestného prohlášení [písm. a) až e)]; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2 této
zadávací dokumentace.
(2)
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 a násl. ZZVZ) mohou prokázat
splnění základní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší
než 3 měsíce ke dni podání nabídky.

4.4. Prokázání profesní způsobilosti

(3)

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost podle §79 odst.2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
předloží doklad o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám,
službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky,
služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům a to
osvědčení o autorizaci pro tyto obory: Autorizovaný inženýr, technik a stavitel – pro mosty a
inženýrské konstrukce.
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(4)
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 a násl. ZZVZ) mohou prokázat
splnění profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší
než 3 měsíce ke dni podání nabídky.

4.5. Prokázání technické kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele v rozsahu:

(1)
•

Dle §79 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje předložení seznamu významných
stavebních prací.
Seznam 3 zakázek stejného či obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce mostních objektů)
provedených dodavatelem za poslední 5 let, v minimální výši 500 000,- Kč bez DPH za jednu
zakázku. Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení. Čestné
prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu
referenční zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit.

•

Dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ: seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky a
jsou:
• 1 x stavbyvedoucí, účast ve funkci vedoucího týmu na min. 2 projektech ve výši plnění min
1 mil. Kč bez DPH a praxe v oboru min. 5 let;

4.6. Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele,
která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost
veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu.

5. Podmínky a požadavky zadavatele
(1)
Účastník si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení zadavatele
definované zadávacími podmínkami.

5.1. Vymezení požadavků – instrumentů ZZVZ
5.1.1. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

5.2. Obchodní podmínky
(1)

Zhotovitel se při plnění veřejné zakázky zavazuje dodržet veškeré aktuálně platné právní předpisy.

(2)
Zhotovitel nebo účastník uzavírá smlouvu s objednatelem nebo zadavatelem jako logický krok
následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce mostů v obci Roztoky“. Všechny podmínky
uvedené v zadávacím řízení jakož i v nabídce účastníka jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou
výslovně uvedeny ve smlouvě.
(3)
Výše nabídkové ceny může být překročena pouze na základě vzájemné dohody objednatele a
zhotovitele.
(4)

Za škody způsobené při výkonu činnosti zhotovitele odpovídá zhotovitel.

5.3. Dodací a záruční podmínky

(1)

Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce minimálně 60 měsíců.
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5.4. Platební podmínky
(1)
Veškeré platby budou provedeny v korunách českých na základě daňových dokladů vystavených dle
obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění se splatností 30 dnů.
(2)
Daňové doklady podléhají kontrole objednatele. Při zjištění chyby bude daňový doklad vrácen
zhotoviteli k opravě a bude běžet nová lhůta splatnosti.
(3)
Přílohou daňových dokladů budou vždy kopie soupisu prací dle položek rozpočtu nabídky a.
předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele.
(4)

Zálohy se neposkytují.

5.5. Další podmínky zadávacího řízení

(1)

Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.

(2)
Zadavatel veřejné zakázky i účastníci jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim
budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované).
(4)

Podáním nabídky účastník souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny
(1)
Účastník navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a
musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
(2)
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky.
(3)
Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě technické specifikace uvedené v této
zadávací dokumentaci. Ceny a sazby musí krýt celou hodnotu dodávky popsanou v dané položce včetně
všech případných nákladů a výdajů vyžadovaných pro realizaci příslušného díla včetně dočasných prací a
instalací a všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených nebo implicitně zahrnutých v
dokumentech, na nichž je nabídka založena. Předpokládá se, že náklady na zařízení, zisk a rezervy na
všechny závazky jsou rovnoměrně zahrnuty do uvedených cen. Nabízené ceny se uvádí jako aktuální ceny v
den předložení nabídky. Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další závazky, které nejsou v nabídce uvedené
zvlášť.
(4)
Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH a sazba a výše DPH. Veškeré
ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.

7. Podání nabídek
7.1. Lhůta pro podání nabídek

(1) Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat a která je uvedena ve výzvě k
podání nabídky a prokázání kvalifikace.
(2) Nabídka je doručena včas ve lhůtě pro podání nabídek.

7.2. Místo pro podání nabídek
(1)

Nabídky lze podat elektronicky přes profil veřejného zadavatele.

(2)
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a zadavatel takového
účastníka bezodkladně vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel veřejné zakázky:
Poradce veřejné zakázky:

Zadávací dokumentace zakázky
„Rekonstrukce mostů v obci Roztoky“
Obec Roztoky
Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.

7.3. Změny a odvolání nabídky

Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání nabídek. Poté začíná
běžet lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze nabídku měnit. Doba
závaznosti nabídky je 4 měsíce.

7.4. Vysvětlení k zadávacím podmínkám

(1)
Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího řízení (dotaz) ze strany
dodavatelů, musí být zadavateli zaslány pouze v elektronické formě (e-mailem na adresu uvedenou v čl. 1.1
způsobem uvedeným v čl. 1.2 nebo prostřednictvím profilu zadavatele).
(2)
Textová část bude uveřejněna na profilu zadavatele dle § 96 ZZVZ. Profil zadavatele je:
https://ezak.tendera.cz/profile_display_400.html.
(3)

Zadávací lhůta této zakázky je 4 měsíce.

8. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční 4.1.2021 v 10 hodin elektronicky. Veřejné otevírání nabídek se z důvodu
podávání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje nekoná a otevírání
nabídek proběhne podle § 109 ZZVZ.

9. Posouzení a hodnocení nabídek
9.1. Posouzení kvalifikačních předpokladů
Při posuzování kvalifikace se považuje za dostatečné alespoň dosažení limitů požadovaných zadavatelem,
případně jejich překročení. Účastníci, kteří nesplní kvalifikaci nebo jen její část, mohou být ze zadávacího
řízení vyloučeni, což jim bude bezodkladně písemně oznámeno.

9.2. Posouzení nabídek
Nabídky, které nesplňují zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci
nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy, zadavatel vyřadí a účastníka, jehož nabídka byla
vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

9.3. Hodnotící kritéria
(1)
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek
bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny.

10. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
(1)

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.

(2)

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

(3)
Dodavatelé mají povinnost umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
(4)

Nabídka bude zpracována v českém případně slovenském jazyce.

(5)

Zadavatel neomezuje poddodávky.
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11. Přílohy – nedílná součást zadávací dokumentace:
•

Krycí list nabídky

•

Vzor čestného prohlášení pro prokázání základní způsobilosti

•

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

•

Závazný návrh smlouvy

•

Seznam poddodavatelů

V Roztokách 3.12. 2020
Ing. Lenka Peterková
starostka

podepsal
Ing. Lenka Digitálně
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2020.12.03
Peterková Datum:
13:53:15 +01'00'

