Kvalifikační dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.

„II/380 TEREZÍN - ČEJČ“

Zadavatel zakázky:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno
IČO: 70932581
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PREAMBULE
Tato kvalifikační dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „zákon o veřejných zakázkách“ či „zákon“) a
v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této kvalifikační dokumentaci se
řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit elektronicky na email:
zadavacirizeni@viaconsult.cz nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání
žádostí o účast.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti
bez identifikace tohoto dodavatele nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o
účast.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona stanovuje významné činnosti, které budou
prováděny přímo vybraným dodavatelem:
-

výkon pozice stavbyvedoucího a k tomuto se vztahující kvalifikační předpoklady.

Poddodavatele, pomocí kterých zájemce o zakázku bude prokazovat kvalifikační předpoklady, se musí
podílet na realizaci zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost bude ze strany
zadavatele kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít za následek
uplatnění sankcí ze strany zadavatele.
Technický dozor u téže stavby v případě zakázky na stavební práce nesmí provádět dodavatel ani
osoba s ním propojená.
Zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html zadávací dokumentaci vč. příloh. 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.
Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis prací byly zpracovány:
Název: II/380 TEREZÍN - ČEJČ; Stupeň: DSP/PDPS; Projektant: Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616
Brno, IČ: 27738809; 12/2017
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou tohoto dokumentu.
Projekt je spolufinancován v Integrovaném regionálním operačním programu.
Na vypracování zadávací dokumentace se podílela společnost VIA Consult, a.s., Náměstí Svobody
527, 739 61 Třinec, jako zástupce zadavatele – viz níže.
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INFORMACE O ZADAVATELI
1.1

Základní údaje

název

: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlo

: Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno

IČO

: 70932581

1.2

Pověřená osoba zadavatele

Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je VIA Consult a.s., Třinec, Lyžbice, nám.
Svobody 527, IČO: 25084275. Korespondenční adresa pobočky: VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00
Brno.

1.3

Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve všech otázkách je Mgr. Bc. Milan Konečný, tel.: 605 201 156, e-mail:
zadavacirizeni@viaconsult.cz.

1.4

Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel používá elektronický nástroj E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“), který je zároveň profilem
zadavatele. Zadavatel určuje jako výhradní způsob podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejné zakázky dostupné na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html.
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Vymezení plnění zakázky
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/380 v úseku od začátku obce Terezín po křižovatku se silnicí
II/419 v obci Čejč v celkové délce 2,336 km. Základní šířkové uspořádání odpovídá kategorii v intravilánu
MS2 10/50 a v extravilánu S 9,5/80. Dále bude provedeno napojení místních a účelových komunikací,
sjezdů k nemovitostem a hospodářských sjezdů.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové
dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této kvalifikační dokumentace.
URL zakázky:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00016719

Předpokládaná hodnota zakázky činí 29 568 012,30 Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:
45000000-7

Stavební práce

45233000-9

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

71250000-5

Architektonické, technické a zeměměřičské služby

71320000-7

Technické projektování
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Termín plnění: je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace – text návrhů smlouvy.
Místo plnění: Terezín u Čejče, Čejč. Blíže viz projektová dokumentace.
Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa plnění není nutná. Účastníci mohou proto provést prohlídku místa
plnění samostatně.
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OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.
Dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu:
základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (analogicky dle § 74

-

odst. 1), 2) a 3) zákona),
profesní

-

způsobilost

poddodavatele

z obchodního/živnostenského

prokáže

rejstříku

účastník

poddodavatele

předložením
(je-li

výpisu

poddodavatel

v obchodním/živnostenském rejstříku zapsán).
Dodavatel nemůže nahradit požadované doklady k prokázání kvalifikace čestným prohlášením (vyjma
výše uvedené výjimky pro základní způsobilost poddodavatele).
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího
řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 86 zákona o zadávání
veřejných zakázek. Zadavatel stanoví povinnost, prokázat kvalifikaci dodavatele doklady, které jsou
zadavatelem specifikovány níže.

4.1. Základní způsobilost
Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
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c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který 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) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže základní způsobilost doklady uvedenými v § 75 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

4.2.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku,
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:
-

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

Projektovou činnost ve výstavbě

-

Výkon zeměměřičských činností

c) osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v oboru:
-

Dopravní stavby

d) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c)
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

4.3.

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:
a) Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
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Zadavatel doklady za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení nebude
zohledňovat.
Dodavatel splňuje předmětný kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací uvede a doloží
osvědčení objednatelů pro:
Minimálně čtyři stavební zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj.

▪

rekonstrukce, výstavba nebo modernizace obdobné pozemní komunikace s pokládkou živičných
směsí, a to ve finančním objemu min. 25.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku.
Dokládaná reference může být samostatnou referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění
referenční zakázky – tuto skutečnost musí účastník upřesnit.
POZN.: Zadavatel doporučuje, aby u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude účastník
(subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky,
bylo součástí osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat
pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu
reference. Stavby realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze sčítat (tj. nelze sčítat navzájem
nesouvisející referenční stavby, realizované na základě různých smluv).
POZN.: Jestliže nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje
požadavky zadávací dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu referenčních
zakázek - např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá specifikace předmětu
referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu referencí s přesným určením
předmětu realizace, hodnoty konkrétní prokazované reference a doby realizace. Tyto skutečnosti může
dodavatel prokázat i jinými dokumenty – např. smlouvou o dílo.
POZN.: Jestliže se jedná o zakázku probíhající, splní dodavatel požadavky na předmětnou referenční
zakázku pouze v případě, že referenční zakázka splní všechny výše požadované parametry ke dni vydání
osvědčení a tato skutečnost bude z předloženého osvědčení patrná.
POZN.: Účastník v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby objednatelů, u kterých může
zadavatel účastníkem uvedené informace ověřit.

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, kteří se budou
podílet na realizaci zakázky v pozici stavbyvedoucího na straně zhotovitele.
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:
-

dokladů o odborné kvalifikaci osob (osvědčení o autorizaci) na pozici stavbyvedoucího na
straně zhotovitele.

-

profesních životopisů formou čestného prohlášení osob na pozici stavbyvedoucího na straně
zhotovitele, obsahujících délku jejich praxe a informaci o účasti těchto osob na realizovaných
projektech, resp. zakázkách (včetně specifikace jejich profesní pozice v rámci referenčních
zakázek, specifikace předmětu referenčních zakázek, hodnoty a doby jejich realizace).
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-

čestného prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru u účastníka
(dodavatele).

Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto:
➢ Stavbyvedoucí musí mít:
o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby,
nekolejová doprava,

o

min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného typu, přičemž jako stavbyvedoucí
musel působit min. u třech obdobných zakázek jako je předmět zadávacího řízení, tj.
rekonstrukce, modernizaci nebo výstavbě obdobné pozemní komunikace s pokládkou
živičných směsí, a to ve finančním objemu min. 25.000.000,- Kč bez DPH za každou
zakázku

o

pracovní, nebo obdobného poměr u účastníka (dodavatele).

Tato osoba bude uvedena ve smlouvě o dílo jako stavbyvedoucí.

c) Dodavatel předloží doklad prokazující přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud předloží Přehledu nástrojů a pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici ve formě seznamu
s uvedením popisu požadovaného zařízení, majitele (vlastníka) předmětného zařízení a typu. V případě,
že některé zařízení nevlastní sám účastník, je třeba doložit smlouvu s poddodavatelem, ze které plyne
právo účastníka tyto stroje či nástroje v rámci zakázky využívat. Dále musí dodavatel doložit čestné
prohlášení, ve kterém musí prohlásit, že všechna zařízení (vozidla) z předmětného seznamu (viz výše)
může využít a v případě potřeby využije pro plnění předmětu veřejné zakázky tak, jak je stanoven v této
zadávací dokumentaci. Z čestného prohlášení bude patrno splnění vymezené úrovně tohoto kvalifikačního
předpokladu.
POZN.: Někteří účastníci mohou disponovat např. rámcovou smlouvou na pronájem techniky, kdy nelze
garantovat zápůjčku konkrétního stroje s konkrétním výrobním číslem resp. SPZ, u takových nebo
obdobných případů není nutné samozřejmě dokládat konkrétní specifikaci, je však nutné doložit důvod,
proč údaje nedokládá, např. dotčenou rámcovou smlouvu.
Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto:
Účastník splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud disponuje pro splnění veřejné zakázky min.
následujícími zařízeními (stroji, vozidly, pomůckami):
-

min. 1 ks silničního finišeru, nebo adekvátní náhrady, kterou hodlá účastník použít v rámci
realizace zakázky (účastník musí uvést stroj či zařízení, které hodlá použít v rámci realizace
asfaltových ploch u této zakázky, projektantem je doporučován finišer)

-

min. 1 ks silniční val pro hutnění asfaltových směsí.
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5. POSOUZENÍ PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V UŽŠÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel dle § 58 odst. 3 zákona vyzve k podání nabídky všechny účastníky zadávacího řízení, kteří
prokázali splnění kvalifikace v plném rozsahu a nebyli vyloučeni.
Účastníci zadávacího řízení musí podat žádost o účast a prokázat splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě
(viz níže).

6. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
O ÚČAST A DOKUMENTACE PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI
Součástí žádosti o účast a dokumentace prokazující kvalifikaci účastníka musí být rovněž:
Pozn.: Účastník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen
v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový
poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady,
které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační
předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se
změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty
předloženy.

7. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ
ŽÁDOSTI O ÚČAST
7.1. Způsob zpracování žádosti o účast
Žádosti o účast se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a
dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK,
uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal z veřejně přístupných zdrojů. Je povinností každého
dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznámení se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK jakož i správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Podrobné

informace

o

ovládání

systému

jsou

dostupné

v

uživatelské

příručce

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf a manuálu elektronického
podpisu https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf .

7.2. Požadavky na jednotné uspořádání žádosti o účast (doporučení
zadavatele)
Dodavatel sestaví žádost o účast v níže vymezeném pořadí.
a) identifikační údaje dodavatele
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b) obsah žádosti o účast
c) žádost o účast
d) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
e) další doklady požadované v kvalifikační dokumentaci.

8. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Lhůta pro podání žádosti o účast končí dne 31. 5. 2019 v 9:00 hod. Otevírání elektronicky podaných
žádostí o účast proběhne ve smyslu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast a
proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

9. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou účastníci sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek čí
žádostí o účast.

10. DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY
ZADAVATELE
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části.
Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní údaje
zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu.

V Brně dne 7. 5. 2019

________________________
Mgr. Milan Konečný
VIA Consult a.s.
zástupce zadavatele
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