OZNÁMENÍ O ZÁHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ
Název

Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice

Druh Veřejné zakázky

Stavební práce

Druh Řízení

Užší řízení

Režim Veřejné zakázky

Nadlimitní

Web Řízení/ID

https://ezak.suspk.cz/vz00000962

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ

00085031

Zastoupen

Ing. Miroslav Němec, ředitel

Kontaktní osoba

Ing. Petr Lis

Tel. č.

778 074 996

E-mail

lis@aiconsulting.cz

Smluvní zastoupení:

Smluvním zastoupením Zadavatele v tomto zadávacím řízení
veřejné zakázky je pověřena v souladu s § 43 ZZVZ společnost
A.I. Consulting, s.r.o. se sídlem Na Klaudiánce 781/19, 147 00
Praha 4 – Podolí, IČO: 281 63 974. Administrátor je pověřen také
k přijímání případných námitek dodavatelů dle ustanovení
§ 241 a násl. ZZVZ.

1
1.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Definice
a) Slova a slovní spojení s počátečními velkými písmeny představují definice, které jsou
užívány v jednotném významu ve všech částech zadávací dokumentace; definice jsou
zavedeny zejména v ust. 1.1 b) tohoto Oznámení, příp. v Čl. 1 Smluvních podmínek.
b) V kontextu zadávací dokumentace se rozumí

1.2

•

CPV číselník Common Procurement Vocabulary,

•

Řízením užší nadlimitní řízení,

•

Veřejnou zakázkou veřejná zakázka popsaná v tomto Oznámení a jeho přílohách,

•

Zadavatelem Správa a údržba silnic Pardubického kraje, jak je identifikován v
hlavičce této zadávací dokumentace,

•

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,

•

Oznámením tento dokument, tedy oznámení o zahájení zadávacího řízení ve smyslu
§ 58 odst. 1 ZZVZ, obsahující zadávací dokumentaci pro Veřejnou zakázku,

•

Vzorovou žádostí o účast žádost o účast ve smyslu § 58 odst. 1 ZZVZ, kterou
Zadavatel přikládá v příloze Oznámení.

Vzorová žádost o účast
a) Zadavatel přílohou Oznámení předkládá dodavatelům Vzorovou žádost o účast v Řízení
obsahující předvyplněné požadavky Zadavatele, kterými je podmiňována účast
dodavatelů v Řízení. Jedná se zejména o prokázání základní způsobilosti ve smyslu
§ 74 ZZVZ, profesní způsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ a technické kvalifikace ve smyslu
§ 79 ZZVZ.
b) Splnění požadavků Zadavatele na způsobilost a kvalifikaci dodavatelé prokáží
vyplněním a předložením Vzorové žádosti o účast včetně v ní specifikovaných dokladů
a prohlášení.

1.3

Elektronický nástroj
a) Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré úkony se provádějí elektronicky, nestanoví-li Zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo v průběhu Řízení jinak.
b) Více informací k elektronickému nástroji viz https://ezak.suspk.cz.
c) Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení účastníka bude uveřejněno pouze
prostřednictvím Elektronického nástroje, uveřejnění dokumentu se bude považovat za
doručení všem účastníkům řízení.
d) Zadavatel si vyhrazuje, že výzva k podání nabídek nevyloučeným účastníkům bude
uveřejněna pouze prostřednictvím Elektronického nástroje, uveřejnění dokumentu se
bude považovat za doručení všem účastníkům řízení.
e) Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bude uveřejněno
pouze prostřednictvím Elektronického nástroje, uveřejnění dokumentu se bude
považovat za doručení všem účastníkům řízení.

1.4

Části zadávací dokumentace vypracované osobami odlišnými od Zadavatele
Na přípravě zadávací dokumentace se podílely následující subjekty:
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a) CCConsulting s.r.o., sídlem Olgy Havlové 2874/12, 130 00 Praha 3, IČO: 057 20 273, která
zpracovala jednotlivé vzorové formuláře zadávací dokumentace;
b) MDS PROJEKT s.r.o., sídlem Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto,
IČO: 274 87 938, jakožto subjekt, který zpracoval projektovou dokumentaci pro
provedení stavby.

2

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení díla „Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice“.
Veřejná zakázka spočívá v modernizaci mostu, který převádí komunikaci II/324 přes tok
řeky Labe v intravilánu města Pardubice, a řeší problematiku stavebních úprav stávajícího
mostního objektu včetně navazujících úseků komunikace II/324 a přilehlých ploch.
Stavební práce se týkají úpravy a vytvoření prostupů v nosné kontrukci, v místě závěrných
zídek budou vybudovány revizní prostory a bude provedena výměna volného předpětí.
Nosná kontrukce i spodní stavba mostu nejsou ve špatném stavebně-technickém stavu a
tudíž není nutná kompletní demolice a výstavba nového mostu. Jedná se tedy o provedení
stavebních úprav na již dokončené stavbě, která je součástí dopravní infrastruktury, a to
včetně navazujících úseků komunikace a přilehlých ploch.
Stavební úpravy mostu vyvolají požadavek řešení přeložek stávajících inženýrských sítí;
konkrétně se jedná o přeložku vedení veřejného osvětlení, sdělovacích vedení, trolejového
vedení a trakčních kabelů. Po skončení stavebních prací budou dotčené plochy uvedeny do
předchozího stavu, a pokud to nebude možné, tak do stavu odpovídajícímu jejich
předchozímu účelu a užívání.
Provoz na mostu (včetně pohybu chodců) bude po celou dobu výstavby obousměrně
zachován, provedeno bude pouze částečné omezení.
Veřejná zakázka také spočívá v použití metody BIM včetně vyhotovení informačního
modelu stavby, zajištění společného datového prostředí, zpracování a aktualizace plánu
realizace BIM, a provedení souvisejících služeb ve smyslu přílohy BIM Protokol a jeho příloh.
Podrobný popis předmětu Veřejné zakázky je uveden v Technické specifikaci, Výkresech,
Formulářích a smluvních podmínkách, které tvoří přílohu tohoto Oznámení.

2.1

Vyhrazené změny závazků
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která
bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Vyhrazenou změnou závazku je měření množství
každé původní měřitelné položky uvedené v Soupisu prací (Příloha g) Formulář 2.0) podle
Článku 12 Smluvních podmínek. Skutečné množství prací položky zjištěné měřením, které
bude odlišné od množství prací uvedeného v Soupisu prací se nezapočítává do limitů pro
změny závazků podle § 222 ZZVZ. Měření bude smluvními stranami evidováno ve formě
Evidenčního listu vyhrazené změny.
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2.2

Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 137 994 287,04 Kč bez DPH. Zadavatel stanovil
předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky na základě rozpočtu projektanta.

2.3

Klasifikace předmětu Veřejné zakázky dle CPV:
Druh plnění
Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

2.4

CPV kód
45.22.11.19-9

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je: silniční most ev. č. 324-018 přes řeku Labe v obci Pardubice.

2.5

Předpokládané zahájení veřejné zakázky
Předpoklad zahájení plnění je: únor 2023.

2.6

Obchodní či jiné smluvní podmínky
Součástí smlouvy na realizaci Veřejné zakázky jsou Obecné podmínky, které tvoří „Smluvní
podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem“ 1.
vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE)
jako první vydání v roce 2015 (Příloha d) a Zvláštní podmínky Správy a údržby silnic
Pardubického kraje 1. vydání, 2020, které obsahují úpravy a doplnění Obecných podmínek
(Příloha
c).
Smluvní
podmínky
jsou
veřejně
dostupné
na
https://ezak.suspk.cz/document_public.html.
V rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 124 ZZVZ bude vybraným dodavatelem tato
smlouva o dílo doplněna o chybějící údaje v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou
(jedná se o údaje k identifikaci dodavatele, osob oprávněných k podpisu smlouvy a údaje
vyplývající z nabídky). Nad rámec těchto doplnění není dodavatel oprávněn závazný text
smlouvy jakýmkoliv způsobem měnit. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že místa
k doplnění dodavatelem jsou v něm označené (např. podbarvené části textu). Pokud závazný
text smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky
účastníka, bude tato skutečnost důvodem k vyloučení z Řízení.

3

KVALIFIKACE A DALŠÍ POSTUP V ŘÍZENÍ

3.1

Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou Zadavatelem. Požadavky na
základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci včetně způsobu jejich
prokázání jsou stanoveny ve Vzorové žádosti o účast.

3.2

V návaznosti na zaslané kvalifikační podklady dojde k posouzení žádostí o účast
Zadavatelem. Účastníci, kteří uspokojivě prokáží splnění kvalifikačních předpokladů budou
následně Zadavatelem vyzvání k předložení Dopisu nabídky, který bude kromě nabídky
dodavatele obsahovat i vyplněné formuláře, uvedené v Příloze g) zadávací dokumentace.
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4

DALŠÍ POŽADAVKY
ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

A

DOPORUČENÍ

KE

4.1

Žádosti o účast musí být v plném rozsahu zpracovány v českém jazyce.

4.2

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,

ZPRACOVÁNÍ

a) jejichž předložení je Zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a
údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník předložil, platí údaje uvedené
v Zadavatelem požadovaných dokumentech;
b) jejichž předložení Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými
v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.
Možnost postupu Zadavatele dle § 46 ZZVZ tím není dotčena.
4.3

Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil nad rámec
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.

4.4

Vyplněnou Vzorovou žádost o účast lze předložit výhradně v elektronické podobě.

4.5

Každý dodavatel může podat pouze jednu žádost o účast. Účastník nesmí být současně
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v Řízení prokazuje kvalifikaci.

4.6

Dodavatel se během zadávacího řízení nesmí dopustit jednání, a to ani prostřednictvím jiné
osoby, které by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo by zákon obcházelo.

5

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Žádost o účast je nutné podat nejpozději 2. listopadu 2022 do 08:00 hodin, a to výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adresu Řízení, které je uvedeno na
úvodní straně Oznámení v oddílu „IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ“ v řádcích „Web Řízení“.

6

OSTATNÍ PODMÍNKY

6.1

Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Řízení.

6.2

V případě nejasností v Oznámení, zadávací dokumentaci nebo ve Vzorové žádosti o účast jsou
dodavatelé oprávněni po Zadavateli požadovat vysvětlení Oznámení, zadávací dokumentace
a Vzorové žádosti o účast.

6.3

Zadavatel je oprávněn v souladu s § 127 ZZVZ zrušit zadávací řízení.

6.4

Předpokládá se, že Veřejná zakázka bude spolufinancována ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, vybraný dodavatel se uzavřením smlouvy o dílo zaváže ke spolupráci a
poskytnutí podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
poskytnutých finančních prostředků.
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7

PŘÍLOHY
Nedílnou součástí Oznámení jsou následující přílohy:
•

Vzorová žádost o účast.

Nedílnou součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky jsou následující přílohy:
•

Příloha a) předloha Smlouvy o dílo;

•

Příloha b) předloha Dopisu nabídky;

•

Příloha c) Zvláštní podmínky vč. přílohy BIM protokol se všemi přílohami;

•

Příloha d) Obecné podmínky;

•

Příloha e) Technická specifikace;

•

Příloha f) Výkresy, včetně přílohy f.b);

•

Příloha g) Formuláře, včetně přílohy g.b).

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec
Datum: 2022.09.30
10:52:26 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel SÚS PK
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