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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka
Generel dopravy města Ostrov
Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
Druh zadávacího řízení

VZMR s uveřejněním výzvy

Režim veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky

Služby

Předpokládaná hodnota zakázky

1 520 000,00 Kč bez DPH

Adresa profilu zadavatele

https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html

Datum zahájení řízení

27. 1. 2021

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji

https://zakazky.ostrov.cz/.
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Veřejný zadavatel Město Ostrov, v souladu s § 14, § 27 písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou
veřejnou zakázku a současně poskytuje tuto zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
Identifikace zadavatele

Město Ostrov

se sídlem

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Statutární zástupce

Ing. Jan Bureš, starosta města

IČO

00254843

DIČ

CZ00254843

webové stránky zadavatele

http://www.ostrov.cz

profil zadavatele

https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html

Generel dopravy města Ostrov
e-mail zadavatele

podatelna@ostrov.cz

kontaktní osoby zadavatele : Odbor městských investic a správy



Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru, tel: 354 224 805, e-mail:
afurbachova@ostrov.cz
Mgr. Luboš Pastor, referent rozvoje, tel: 354 224 878, e-mail: lpastor@ostrov.cz

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.ostrov.cz/
Veškeré úkony a komunikace mezi zadavatelem a účastníky v rámci zadávacího řízení se
provádí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na základě svého práva zadavatel
uveřejní oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
Pro komunikaci v rámci této veřejné zakázky není vyžadován zaručený elektronický podpis
založený na kvalifikovaném certifikátu.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u
dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu v
elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.ostrov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.ostrov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za
účelem komunikace se zadavatelem!
Pokud zadavatel předregistruje účastníka do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj
veřejně dostupné kontaktní údaje. Je povinností každého účastníka, aby před dokončením
registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval, případně upravil
a doplnil.
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, resp. zpracování základního
dopravně – inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje dopravních sítí a rozvoje dopravy, který
identifikuje hlavní problémy dopravy - mobilitu a dopravní potřeby uživatelů a navrhuje
opatření na jejich řešení.

Generel dopravy města Ostrov
Generel je „ucelený souhrn opatření = strategie“, přičemž může vytvořit závazný rámec pro
všechny následující projekty a stavby v území (infrastrukturu). Generel popisuje také řešení
koncepčních otázek v oblasti veřejných služeb (hromadné dopravy apod.), nebo další čistě
politické a administrativní opatření (zklidnění centra, bezpečnost provozu apod.)
Předmětný dokument vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy
postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a
sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně se jedná o jeden z
významných územně plánovacích podkladů rozvoje území.
Generel bude časově rozlišovat řešení krátkodobá, řešení střednědobá a řešení dlouhodobá.
Rozsah prací:
Zpracováním generelu dopravy (dále také jen „GD“) bude vytvořena ucelená analýza
jednotlivých dopravních systémů v území a analýza jejich vzájemné interakce. Zadavatel bude
tuto problematiku řešit pomocí navržených opatření (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé).
Úkolem GD je analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravy v podrobnosti, v jaké
by to v rámci územního plánu nebylo možné, která je však pro územní plán a navazující
dokumentace potřebná. GD musí v co největší míře respektovat územní plán (dále také jen
„UP“), je však možné navrhnout po řádném odůvodnění a projednání se zadavatelem řešení
odchylné od UP a po schválení GD bude UP změněn.
Zadavatel preferuje řešení, která povedou ke zvýšení podílu na dělbě přepravní práce ve
prospěch nemotorové dopravy a dopravy hromadné. Zpracovaný dokument stanoví podmínky
pro dosažení následujících základních cílů, které budou sloužit k naplnění vize zadavatele, jako
čistého, zdravého a prosperujícího města:












Zlepšení mobility a dostupnosti města - zlepšení mobility pro všechny cílové
skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace, zlepšení
dostupnosti pro všechny cíle jejich cest – zaměstnání, školy, služby, volný čas,
podpora intermodality.
Zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel - rozšiřování sítě cyklistické a
pěší infrastruktury, snížení tranzitu nákladní dopravy městem, snížení individuální
automobilové dopravy, odstranění krizových míst a snížení nehodovosti, zvýšení
ochrany obyvatel.
Zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží - zajištění podmínek pro
intenzivnější využívání prostředků veřejné hromadné dopravy – zvýšení cestovní
rychlosti a rozšíření nabídky tras, zkvalitnění informačního servisu, rozšiřování
služeb dopravního integrovaného systému, optimalizace systému logistiky.
Zvýšení kvality života ve městě - rozvoj veřejných prostranství, snížení dopravní
zátěže, optimalizace systému parkování, snížení negativních účinků dopravy na
životní prostředí – snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku a spotřeby energie.
Ekonomický a společenský rozvoj města - zajištění udržitelné dopravní
infrastruktury pro územní rozvoj v oblasti bydlení i podnikání, snížení poptávky po
individuální automobilové dopravě s využitím managementu mobility a zapojením
velkých zaměstnavatelů.
Zlepšení image města - zvýšení atraktivnosti města, zvýšení potenciálu cestovního
ruchu prostřednictvím managementu mobility – zvýšení kvality a rozšíření nabídky
mobility, propagace udržitelné dopravy

Členění generelu dopravy:

Generel dopravy města Ostrov
Generel dopravy (GD) bude řešit tyto druhy dopravy a jejich vzájemnou interakci:






Síť komunikací – automobilová doprava,
Hromadná doprava,
Statická doprava,
Cyklistická doprava,
Pěší doprava

Jednotlivé generely budou vypracovány v samostatných částech a projednány budou odděleně.
Z hlediska zpracování je GD rozdělen do části analytické a do části návrhové. Návrhové části
jednotlivých generelů budou vzájemně koordinovány.
Samostatnou částí Generelu dopravy je:



Zpracování dopravně – sociologického průzkumu dopravního chování, jehož cílem
je zjištění dělby přepravní práce
Tvorba multimodálního dopravního modelu

Cílem analytické části je zjištění stávajícího stavu území v oblasti městské dopravy a mobility,
definování výchozího stavu vyjádřeného vstupními hodnotami indikátorů v jednotlivých
oblastech mobility.
Budou analyzovány konkrétní problémy a příležitosti města v oblasti udržitelné mobility
(SWOT analýza), zpracovány prognózy s posouzením vývoje, které budou projednány s
klíčovými partnery a veřejností.
Cílem návrhové části je navržení strategické koncepce rozvoje dopravy ve městě s vazbou na
spádové území, v souladu s podmínkami a potřebami územního plánování. Na základě tvorby
scénářů vývoje budou
navržena konkrétní opatření pro odstranění problémů dopravního systému vyplývajících ze
závěru analytické části a stanoveny indikátory dopadu, které budou měřítkem pro zajištění
udržitelného rozvoje dopravy.
Z hlediska časového bude návrh opatření proveden pro krátkodobý horizont, pro výhledové
období po roce 2031 bude vyhodnocena a doplněna stávající koncepce dopravních staveb pro
účely územního plánování. Souhrn všech opatření včetně odhadu nákladů bude uveden v
samostatném dokumentu.
Všechna navržená opatření budou rozdělena do skupin dle ekonomické náročnosti na
organizačně technická opatření, rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury a nové investice
v dopravní infrastruktuře.
Podrobný popis rozsahu předmětu veřejné zakázky - zpracování generelu dopravy - je dále
uveden v zadávací dokumentaci.
Služby budou provedeny v rozsahu a za podmínek dle této výzvy k podání nabídky a prokázání
splnění kvalifikace a zadávací dokumentace včetně příloh.
Předmět veřejné zakázky bude realizován v souladu s platnými právními předpisy ČR a
normami ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
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KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby

Generel dopravy města Ostrov
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71311200-3 - Poradenství v oblasti dopravních systémů
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota obou částí veřejné zakázky činí celkem 1 520 000,00 Kč bez DPH.
Zadavatel má přesně vyčleněné finanční prostředky na realizaci předmětné veřejné zakázky. Z
těchto důvodů není možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení v
případě, že by se měl zavázat k realizaci s vyšší finanční náročností, než je předpokládaná
hodnota veřejné zakázky.
Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována cena, která činí méně než 60%
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
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MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace projektu je NUTS II Severozápad – Karlovarský kraj – okres Karlovy Vary –
město Ostrov.
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PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění, místo stavby je veřejně přístupné.
Zadavatel nenese odpovědnost za rizika spojená s prohlídkou místa pro realizaci veřejné
zakázky před podáním nabídky, uchazeči se účastní na svou vlastní odpovědnost a na své riziko.
Jakékoliv náklady spojené s účastí uchazečů na prohlídce místa plnění nesou uchazeči.
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TERMÍNY K PROVEDENÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení:

březen 2021

Předpokládaný termín dokončení:

březen 2022

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací a
celkovou lhůtu realizace veřejné zakázky v kalendářních dnech.
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ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou uvedeny v příloze ve formě
textu smlouvy. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace
a jsou zpracovány do formy návrhu textu smlouvy a jsou pro účastníka závazné.
Účastník je povinen při zpracování návrhu smlouvy vycházet z obchodních podmínek.
Účastník není oprávněn při zpracování návrhů smluv měnit nebo přidat jakýkoliv údaj
či ustanovení, vyjma případů uvedených v části obchodní podmínky – návrh smlouvy o
dílo.



Zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele Výzvu a zadávací dokumentaci.
Zadavatel doporučuje účastníkům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné
zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné vysvětlení, změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace.



Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na adrese profilu zadavatele:

Generel dopravy města Ostrov
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POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE

Účastníci jsou povinni prokázat následující způsobilost a kvalifikaci tím, že předloží níže
uvedené doklady.
9.1 Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ)
Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením čestného prohlášení
(Účastník může pro čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 2, této výzvy a zadávací
dokumentace).
9.2 Profesní způsobilost (§77 ZZVZ)
Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení §77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to
předložením následujících dokladů:
a) Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to zejména doklad o oprávnění k podnikání
dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č.4 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tj. výpis
ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
dodavatel doloží minimálně živnostenské oprávnění pro "Projektová činnost ve
výstavbě“,
c) dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení
o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů
a. autorizovaný inženýr v oboru „Dopravní stavby“. Osoba disponující
osvědčením o autorizaci v oboru „Dopravní stavby“ bude v rámci plnění
předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné vedení provádění generelu hlavní manažer projektu
b. autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství člen týmu.
d) V případě, že osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost
zabezpečuje, je k dodavateli v jiném pracovním poměru než zaměstnaneckém, pak se k
této osobě přistupuje jako k jiné osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje část
kvalifikace, tj. platí pro něj podmínky uvedené v § 83 zákona.
9.3 Technická kvalifikace (§79 ZZVZ)
Kritéria technické kvalifikace stanovil zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů,
technických zdrojů nebo odborných schopností zkušeností nezbytných pro plnění veřejné
zakázky v odpovídající kvalitě.

Generel dopravy města Ostrov
a)

b)

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace předložit dle § 79 odst. 2
písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých za posledních 7 let před
zahájení m zadávacího řízení vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
těchto projektových prací. Doba posledních 7 let se považuje za splněnou v případě, kdy
služba uvedená v seznamu byla v průběhu této doby dokončena. Pro zajištění přiměřené
úrovně hospodářské soutěže zohledňuje zadavatel doklady i za dobu delší než poslední 3
roky.
Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň pro splnění předmětné podmínky technické
kvalifikace - dodavatel doloží minimálně 2 významné služby (reference) na poskytnutí
služeb spočívajících v realizaci generelu dopravy nebo koncepce dopravy pro obce s více
jak 10 000 obyvateli, a to ve finančním objemu min. 800 000 Kč bez DPH za každou
zakázku.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu
významných služeb zpracované ho formou čestného prohlášení s následujícími údaji:
identifikace objednatele, předmět služby, popis poskytnutých služeb, finanční rozsah,
období realizace služeb, kontakt na objednatele, na kterém je možné referenci ověřit a
dále údaj o tom, zda byly služby řádně realizovány a dokončeny. Zadavatel se vyhrazuje
právo ověřit pravdivost informací uvedených v doloženém seznamu významných služeb.
Zadavatel požaduje předložit seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje předložit seznam techniků a to v minimálním rozsahu:
 hlavní manažer projektu
 odborník na městské inženýrství
 odborník na dopravní stavby
 odborník na cyklodopravu v městské zástavbě
a)






b)





c)


Hlavní manažer projektu musí splňovat:
minimálně 5 let praxe v oboru dopravní stavby
VŠ technického zaměření
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů: autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby
zkušenosti s realizací min. 1 koncepcí dopravy pro města s počtem obyvatel min.
15 000 nebo kraje a zkušenosti s realizací min. 1 koncepcí dopravy pro obce s
počtem obyvatel min. 10 000
Odborník na městské inženýrství musí splňovat:
minimálně 3 let praxe v oboru městské inženýrství
VŠ technického zaměření
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů - autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství
zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10
000 nebo kraj
Odborník na dopravní stavby musí splňovat:
minimálně 3 roky praxe v oboru dopravní stavby
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d)




VŠ technického zaměření
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů - autorizovaný inženýr v oboru dopravní inženýrství
zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10
000 nebo kraj
Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě musí splňovat
a) minimálně 3 roky praxe v oboru cyklodopravy a městského inženýrství
b) VŠ technického zaměření
c) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
10 000 kde řešil koncepci cyklodopravy v městské zástavbě,

c)

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením:
 dokladu o požadovaném vzdělání - prostá kopie dokladu
 osvědčení o autorizaci - prostá kopie dokladu
 krátký profesní životopis, ze kterého bude vyplývat dosavadní praxe v oboru,
funkce v rámci realizačního týmu vztahující se k předmětu zakázky

d)

Pro vyloučení pochybností zadavatel stanoví, že není možné jednou osobou prokázat
požadavky na více členů realizačního týmu, tzn., že jedna osoba může zastávat pouze
jednu pozici v realizačním týmu.
Zadavatel požaduje v případě změny osob v realizačním týmu, prostřednictvím které je
prokazována kvalifikace, nahrazení pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací.

e)

9.4 Prokazování způsobilosti a kvalifikace
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (zejména §87 ZZVZ), výpisem ze
systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228 ZZVZ) nebo v souladu s §45 odst. 4 ZZVZ.
Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem
uvedeným v §83 ZZVZ.
Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží
dodavatelé společnou nabídku v souladu zejména s ust. § 82 ZZVZ.
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OBCHODNÍ A TECHICKÉ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky.
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníka řízení závazné a nemohou být žádným
způsobem měněny.
Obchodní podmínky jsou přílohou této Zadávací dokumentace.
Technické podmínky zadávané veřejné zakázky budou vycházet ze strategických dokumentů
města Ostrov a to:
Územní plán Ostrov https://www.ostrov.cz/uzemni-plan-ostrov/ds-1484/archiv=0
Strategický plán rozvoje města Ostrova
mesta-ostrova/ds-1162/archiv=0

https://www.ostrov.cz/strategicky-plan-rozvoje-
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PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE


Zadavatel nebude poskytovat zálohu na provedení díla.



Úhrada ceny díla na základě řádně předložené faktury bude zadavatelem provedena na
účet zpracovatele. Splatnost faktur je 21 dní ode dne prokazatelného doručení
zadavateli.



V případě nedodržení termínu odevzdání, je zadavatel oprávněn uložit zhotoviteli
smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
a) s termíny dle článku III. odst. 3.2 smlouvy;
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;
c) za nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy nebo
zákona vyjma ustanovení odst. 7.1 písm. a) a b) smlouvy.
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Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 5 000 Kč za
každý i započatý den.



Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 5 000 Kč
za každý i započatý den prodlení.



Výše smluvní pokuty podle bodu c) činí 5 000 Kč za každé porušení.

Smluvní pokuta je splatná do třiceti kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k
úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní
povinnosti, vyplývající z těchto zadávacích podmínek a následné objednávky.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná uvedeného
rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny:
Uchazeč v nabídce uvede cenu dle následujícího složení:
Analytická část:


cena celkem za analytickou část bez DPH



vyčíslení DPH



cena celkem za analytickou část s DPH
Návrhová část:



cena celkem za návrhovou část bez DPH



vyčíslení DPH



cena celkem za návrhovou část s DPH
Celková cena:



cena celkem za kompletní dílo bez DPH



vyčíslení DPH



cena celkem za kompletní dílo s DPH
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Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích
podmínek a podmínek, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou
k řádnému a kvalitnímu poskytnutí služeb dané povahy třeba.
Podkladem pro zpracování nabídkové ceny jsou tyto zadávací podmínky zadávacího řízení.
Další podmínky, které je nutné respektovat při kalkulaci nabídkové ceny, jsou uvedeny
v návrhu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace.
Dodavatel nese zodpovědnost za jím vykázané výměry v předložené nabídce.
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:


tyto zadávací podmínky



závazný návrh smlouvy o dílo

Kompletní zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel na svém profilu zadavatele.
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení může být podána pouze za pomoci
elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele a doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní vysvětlení nejpozději do 3
pracovních dní na profilu zadavatele. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace i bez
předchozí žádosti.
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MÍSTO A TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají výhradně elektronicky
pomocí elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace skončí:
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dne 16. 2. 2021 do 10:00 hod.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k přijímání pouze elektronických nabídek se nebude konat veřejné otevírání
nabídek.

9

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek, které projdou procesem otevírání obálek, posouzení kvalifikace a
posouzení nabídek bude provedeno:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena bez DPH - váha 100 %
Nabídky bude posuzovat komise jmenovaná zadavatelem. V rámci posouzení může komise
rozhodnout o vyzvání účastníka k doplnění/objasnění nabídky. Termín pro doplnění/objasnění
je stanoven na 3 pracovní dny (není-li výslovně uvedeno jinak) od doručení výzvy účastníkovi
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prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. Pokud účastník v
nedoplní/neobjasní nabídku, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

dané

lhůtě

10 INFORMACE O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Dodavatelé budou o výsledku zadávacího řízení či o případném vyloučení ze soutěže
informováni uveřejněním na profilu zadavatele.

11 ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací
lhůta je 60 dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
Dodavateli, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou
vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

12 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat minimálně tyto údaje a doklady v tomto pořadí:
Krycí list nabídky.
Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha).
Návrh SOD
Doklady o oprávnění k podnikání.
Doklady k prokázání kvalifikace.
Nabídkovou cenu včetně způsobu jejího stanovení.
Další doplňující doklady a údaje dle úvahy účastníka.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

13 DALŠÍ PODMÍNKY


Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.



Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy.



Veškerá komunikace zadavatele s účastníky bude prováděna
v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK na profilu zadavatele.



Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření
smlouvy. O zrušení zadávacího řízení zadavatel informuje všechny účastníky.



Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit informace uvedené v nabídkách.



Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s podáním
nabídky.



Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.



Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.



Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito
podmínkami.

pouze

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem,
b) žádat vysvětlení účastníků v případě nejasnosti znění nabídky,
c) zadávací řízení zrušit bez udání důvodu,
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d) zadávací řízení zrušit, pokud ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel zadavatel ani
jednu nabídku,
e) zadávací řízení zrušit, pokud je v řízení pouze jediný účastník,
f) zadávací řízení zrušit, pokud zadavatel až na jednoho všechny účastníky ze zadávacího
řízení vyloučil,
g) neposkytnout úhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na zakázku,
h) provádět kontrolu realizace předmětu veřejné zakázky z hlediska časového postupu
výstavby a financování,
i) nabídky, které nesplňující tyto zadávací podmínky, vyloučit z hodnocení,
j) před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit si informace uváděné dodavatelem v
nabídce u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
součinnost,
k) vyžádat si před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy,
l) vyloučit nabídku účastníka, který je v prodlení v závazku vůči zadavateli (např.
nevyřízená reklamace nebo nesplacená pohledávka) ke dni podání nabídky,
m) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na
profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Tato výhrada však
nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě všem
účastníkům zadávacího řízení,
n) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího
řízení, včetně důvodů vyloučení na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění. Tato výhrada však nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v
písemné podobě všem účastníkům zadávacího řízení,
o) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Odůvodnění postupu zadavatele
bude v takovém případě uvedeno v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Účastníci
zadávacího řízení nemají právo na náhradu nákladů vztahující se k účasti v zadávacím
řízení.
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli nezbytnou součinnost k uzavření smlouvy
tak, aby byla smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít
se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li k uzavření nezbytnou součinnost, může zadavatel
vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit a uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se
umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li dodavatel druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem
smlouvu nebo neposkytne-li součinnost k jejímu uzavření, může zadavatel tohoto dodavatele
ze zadávacího řízení vyloučit a uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako třetí v
pořadí.

14 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Touto výzvou oznamuje zadavatel zahájení zadávacího řízení pro zadání výše uvedené veřejné
zakázky malého rozsahu, která je zadávána postupem mimo režim ZZVZ s výjimkou zásad
uvedených v ust. § 6 tohoto zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení
není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup
formálně připomínal. Pokud je tedy v zadávací dokumentaci například obsažen odkaz na
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konkrétní ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je postup podle tohoto ustanovení použit
pouze jako zadavatelem dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších
skutečností
Příloha č. 3 – Návrhy textu smlouvy
Příloha č. 4 – Parametry generelu dopravy města Ostrov
V Ostrově dne 27. 1. 2021
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