Zadávací dokumentace
veřejné zakázky č. 84/2018 „Lesní cesta Nad Alpinou 2“

A.

Všeobecná část

kterou se vymezují údaje uvedené v „Oznámeni o zakázce" na cit. veřejnou zakázku (dále
jen zakázka) zveřejněné ve věstníku veřejných zakázek, evidenční číslo zakázky: Z2018021033 v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky na plněni zakázky. Zadavatel zadává
tuto veřejnou zakázku jako podlimitní zakázku na stavební práce v otevřeném řízení podle
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
„zákon"). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Zastoupená:
Ve věcech zadávacího řízení:
Tel.:
Email:
Druh zadavatele:
Adresa profilu:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Státní příspěvková organizace
00088455
PhDr. Robin Bóhnisch
Mgr. Radka Braunová, Kateřina Kynčlová
499 456 337, 338
rbraunova(a)kmao.cz. kkvnclova(3>krnao.cz
veřejný zadavatel
https://ezak.mzp.cz/profile display 14.html

I. Popis předmětu zakázky:
Klasifikace předmětu zakázky:

CPV-45233000-9
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

V souladu s § 16 zákona zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky: 6.836.963,- Kč bez DPH
Předmětem této zakázky je výstavba lesní cesty, která bude využívána k přibližování dřevní
hmoty vyvážecími prostředky z okolních lesních porostů ve správě KRNAP a k odvozu této
hmoty. Komunikace bude navazovat na stávající lesní cestu Alpinu. Stavba se nachází na
pozemku pare. č. 787/14, 787/17 v katastrálním území Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův
Mlýn. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty SO 101 „větev A“ v šířce 3,0 m, kategorie
- svážnice a SO 101 „větev B“ v šířce 3,5 m - kategorie odvozní cesta. Popis požadovaných
prací je uveden v zadávací dokumentaci v části B) Projektové dokumentaci, zpracované Ing.
Jiřím Ježkem.

key:

Public
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Signer:

Účastník je seznámen s tím, že účastí mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů
spojených s touto účastí. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná,
nepřekročitelná a aktuální pro realizaci veřejné zakázky v daném místě a čase.
Podáním nabídky účastník zadávacího řízení zcela bez výhrad akceptuje požadavky
zadavatele pro zpracování nabídky, obchodní podmínky zadavatele jakož i veškeré další
podmínky stanovené v oznámení o veřejné zakázce, zadávací dokumentaci této veřejné
zakázky a jejich případných součástech, přílohách a dodatcích.

2018.06.27 12:27:09
CN=Kateřina Kynčlová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2479
serialNumber=28 0c 81
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Zadavatel nepřipouští dělení zakázky či jakákoliv variantní řešení. Zadavatel nestanovuje
zadávací lhůtu.
Doba plnění zakázky:
Začátek plnění začíná účinností smlouvy o dílo, konec plnění do 31.10.2019. Dílčí plnění
jsou uvedeny ve smlouvě o dílo - část C) Zadávací dokumentace.
Místo plnění zakázky:
Katastrální území Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn

II. Požadavky na doručení nabídky účastníka:
Účastník je povinen doručit nabídku ve lhůtě do 02.08.2018 do 10:00 hod. Nabídku lze
doručit poštou s tím, že obálka s nabídkou bude označena „Nabídka na plněni veřejné
zakázky - Lesní cesta Nad Alpinou 2" a údaji identifikujícími osobu účastníka, který nabídku
podává a vložena do krycí obálky. Stejně musí být označena obálka s nabídkou, kterou
účastník doručí osobně na podatelnu v sídle zadavatele. Osobně lze nabídku také doručit
02.08.2018, od 07.00 hod. do 10.00 hod., v sídle zadavatele třetí patro, dveře číslo 313, k
rukám K Kynčlové. Zadavatel požaduje, aby účastník obálku s nabídkou zajistil vhodným
způsobem proti otevření (přelepkami, popř. přetisky razítek).

III. Otevírání obálek s doručenými nabídkami:
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 02.08.2018 v 10.15 hod. s tím,
že právo účastnit se mají účastníci, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek. Otevírání obálek proběhne v souladu s ustanovením § 110 zákona.
Zadavatel bude požadovat po přítomných účastnících, aby svou účast stvrdili
podpisem v listině přítomných účastníků.

IV. Požadavky na strukturu a obsah nabídky:
Zadavatel požaduje, aby listiny nabídky byly svázány do dvou částí s tím, že první
svazek bude obsahovat krycí list a listiny prokazující kvalifikační předpoklady, a
druhý svazek bude obsahovat podepsaný návrh smlouvy o dílo na danou část
zakázky. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v českém jazyce

V. Nabídka musí obsahovat:
1) Vyplněný krycí list nabídky (dle vzoru uvedeného v části C) Vzory listin - zadávací
dokumentace) - vyplněný a podepsaný účastníkem nebo osobou oprávněnou jednat
jménem účastníka.
2) Listina osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu
ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona s tím, že listiny budou řazeny v tomto
pořadí:
- výpis z evidence Rejstříku trestů (§74 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona);
- potvrzení příslušného finančního úřadu (§74 odst. 1 písm. b) zákona);
- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona;
- písemné čestné prohlášeni ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona (veřejné
zdravotní pojištění);
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- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona;
- výpis z obchodního rejstříku nebo předložení písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
3)

Listiny osvědčující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu
ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona s tím, že listiny budou řazeny v tomto
pořadí:
- výpis z obchodního rejstříku (pokud je účastník v obchodním rejstříku zapsán) nebo výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní účastník zapsán;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci - výpis z živnostenského rejstříku (živnostenský list) s tím, že předmět
podnikání uvedený v živnostenském listu musí odpovídat předmětu zakázky např. realizace
staveb;
- listina osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje.
Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti
předložením kopie dokladu - Autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby nebo
stavby pro plnění funkci lesa včetně doložení právního vztahu, pokud držitel autorizace
není účastníkem nebo zaměstnancem účastníka. Pokud se nebude jednat o osobu účastníka
nebo jeho zaměstnance, jedná se o prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle §
83 zákona.
Listiny předkládané účastníkem prokazujících splnění základní a profesní kvalifikace mohou
účastnici předkládat v pouhých kopiích. Originály bude povinen předložit účastník, s nímž
bude uzavřena smlouva. Doklady prokazující splněni základních a profesních kvalifikačních
předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídek starší 3 měsíců. Účastník není oprávněn
nahradit předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace čestným prohlášením.
4) Listiny prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
Ustanoveni $ 79 odst. 2 písm. b) zákona, tzn.:
V případě, že účastník provedl v posledních 5 letech pro zadavatele obdobné stavební
práce, účastník předloží osvědčení o řádném provedení prací, vydané zadavatelem.
(Osvědčení vystaví na požádání účastník oddělení investic zadavatele.)
NEBO
V případě, že účastník pro zadavatele v posledních pěti letech obdobné stavební práce
neprovedl, ale provedl je pro jiné právnické či fyzické osoby, účastník předloží osvědčení o
jejich řádném plněni vydaném právnickou či fyzickou osobou s tím, že toto osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu, místo a popis provádění stavebních prací, telefonický nebo jiný
kontakt na osobu, která by potvrdila pravdivost tvrzení, a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
NEBO
Seznam prací, jehož přílohou je čestné prohlášení účastníka, že v posledních 5 letech byly
obdobné stavební práce poskytnuty jiné právnické či fyzické osobě, od které však osvědčeni
není možné získat s tím, že toto prohlášení bude obsahovat popis služby, její cenu a
označení kontaktní osoby.
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Za obdobné stavební práce považuje zadavatel výstavby či rekonstrukce lesních cest a
chodníků apod. Jako minimální úroveň zadavatel požaduje předložení alespoň 1 reference o
investičních nákladech 3mil. Kč bez DPH, nebo 2 referencí o investičních nákladech 1,5mil.
Kč bez DPH /1 akce.
5) Smlouva o dílo, včetně příloh
Smlouva o dílo v zadavatelem požadovaném znění (dle vzoru v části C) Vzory listin zadávací dokumentace) s doplněnými údaji, tj. údaji o osobě účastníka, vlastnoručním
podpisem účastníka nebo osoby, jednající za účastníka a uvedením zadavatelem
požadovaných údajů o této osobě. Ke Smlouvě o dílo musí být neoddělitelně připojena
Příloha č. 1 - vyplněný výkaz výměr. Přílohy č. 1 - výkaz výměr je uveden v části C) Vzory
listin - zadávací dokumentace. Volně vložená Příloha č. 2 smlouvy o dílo tvoři projektová
dokumentace a dále Přílohy č. 3 - č. 6, které tvoři vzory pro řádnou fakturaci.
Účastník nesmí v zadavatelem požadované Smlouvě o dílo nic měnit, upravovat a doplňovat
mimo požadovaných údajů.

VI. Prokazování splnění kvalifikace:
1)

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob § 83 zákona

Účastník může prokázat splnění určité části ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace
nebo profesní kvalifikace s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou
b) doklady prokazující splněni chybějící části kvalifikace
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky podle
§ 83 odst. 1 písm. c) zákona.
2)

Prokázání splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti více dodavatelů
je nutné doložit, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Pokud toto
nebude obsaženo v nabídce, bude zadavatel považovat, že odpovědnost nesou všichni
dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílné.
3) Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ust. § 127 zákona
Předloží-li účastník zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
a) základních způsobilostí podle § 74 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 77 zákona vtom rozsahu, v jakém údaje
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud ke dni podání nabídky, není výpis ze seznamu
starší než 3 měsíce.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
4/6

kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a
které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
4) Prokazování splnění kvalifikace certifikátem § 234 zákona
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Stejné jako certifikátem
může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v
němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.

VII. Obchodní a platební podmínky:
Jsou vymezeny ve Smlouvě o dílo a v Příloze č. 1 - výkazu výměr (dle vzoru v části C) Vzory
listin - zadávací dokumentace). Účastník je povinen plně respektovat znění dané smlouvy
včetně jejích příloh.

Vlil. Hodnoceni nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v
Kč bez DPH.

IX. Vysvětlení zadávací dokumentace a změny zadávacích podmínek:
Účastník je v souladu s § 98 a § 99 zákona oprávněn požadovat písemně dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena
zadavateli nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti
je možno doručit poštou do sídla, zadavatele, příp. na email: rbraunova@krnap.cz;
kkynclova@krnap.cz. Ze žádosti musí být zřejmé. Kdo ji podává a k jaké veřejné zakázce se
vztahuje.

X. Prohlídka místa plnění:
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje.

XI. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného
prodloužení lhůty pro podání nabídek a dále požadovat od účastníků doplňující informace,
ověřit si skutečnosti uvedené v nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách.

Upozornění
Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě vybraného dodavatele se bude jednat o
právnickou osobu, je tato osoba povinna před uzavřením smlouvy předložit dle § 104 odst. 2
zákona:
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a)
identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
b)
doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli. Těmito doklady
jsou výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplaceni podílu na zisku, společenská smlouva,
zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě zjištění okolností, které by
podstatně měnily zadávací podmínky.

Obsah zadávací dokumentace:
A) Všeobecná část
B) Projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů - tvoří volně vloženou
Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo
C) Vzor čestného prohlášeni, Smlouva o dílo, Výkaz výměr - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo,
Seznam poddodavatelů
Ve Vrchlabí, 25.06.2018

PhDr. Robin Bóhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku
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