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Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace vztahující se k předmětu veřejné zakázky
1.1 Studie dopravní koncepce + Příloha č. 1
1.2 Provázanost studií
1.3 Výkaz výměr
Příloha č. 2: Vzory formulářů pro zpracování Dokladů o kvalifikaci
2.1 Seznam významných služeb, osvědčení,
2.2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3: Vzory formulářů pro zpracování nabídky
3.1 Formulář krycího listu nabídky,
3.2 Čestné prohlášení uchazeče o seznámení se se zadávací dokumentací.
3.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 4: Smluvní dokumenty
4.1 Návrh smlouvy o dílo včetně příloh
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1 Základní informace
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezujících předmět podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení na služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek uchazečů (dále jen „Zadávací
dokumentace“).
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před
podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v
zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované
informace a dokumentaci nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje EZAK dostupného na https://zakazky.ckrumlov.cz Veškeré úkony a veškerá komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem podle ust.§ 148 Zákona se provádějí v elektronickém nástroji E-ZAK.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.ckrumlov.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání nebo technického nastavení
elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte podporu E-ZAK v
pracovních dnech od 9:00 – 17:00 hodin, tel: +420 538 702 719
Kontaktní osoba ve věcech technických:


Ing. Jan Sládek, vedoucí odboru OD a SH, tel.: +420 380 766 500,
e-mail: jan.sladek@mu.krumlov.cz

Kontaktní osoba ve věcech administrativních:


Jakub Rýc, tel: +420 777 567 735, e-mail: jakub.ryc@osigeno.cz

Zadávací řízení je zadáváno jako podlimitní veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení
na služby označená jako „Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov“ (dále také „zadávací
řízení“) za účelem jejího zadání podle ust. § 17 písm. k) Zákona.
Administrátor je zmocněn v souladu s ust. § 151 Zákona k provádění úkonů nezbytných pro výkon
práv a povinností zadavatele podle Zákona s výjimkou:
 vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení,
 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
 rozhodnutí o námitkách,
 zadání veřejné zakázky,
 zrušení zadávacího řízení.

Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku na podlimitní zakázku
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Dodavatelem se v Zadávací dokumentaci rozumí právnická nebo fyzická osoba, pokud má sídlo,
místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky nebo zahraniční dodavatel, který je
zahraniční osobou podle ust. § 21 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
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Pod pojmem „Doklady o kvalifikaci“ se rozumí soubor dokumentů vyžadovaných zadavatelem
zadávacími podmínkami pro tuto veřejnou zakázku, kterými dodavatel prokazuje splnění svých
kvalifikačních předpokladů pro všechny části veřejné zakázky.
Poskytnutá Zadávací dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být zadavateli vrácena.
Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky (včetně Dokladů o
kvalifikaci) pro toto zadávací řízení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako celková výše peněžitého závazku
zadavatele za předmět veřejné zakázky. Smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavřena na
předmět veřejné zakázky.

2 Předmět plnění veřejné zakázky
2.1

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bude zpracování komplexní dopravní koncepce města, která vytvoří
podmínky pro kvalitní a bezpečnou dopravu v rozsahu Přílohy č. 1.1 Zadávací dokumentace.
Podrobná specifikace a podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1.1. Zadávací dokumentace.
2.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů

CPV kódy:
71300000-1 - Technicko inženýrské služby
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
79000000-4 - Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců,
tiskařské a bezpečnostní služby
79300000-7 - Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
2.3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 500 000,- Kč bez DPH.

2.4

Požadavky na zpracování díla

Požadavkem na zpracování díla je zpracování analytických podkladů a návrhových studií dle
níže uvedené specifikace. Další specifikace analýz a studií a požadavky na jejich obsah jsou
uvedeny v příloze č. 1.1 Zadávací dokumentace.
U každé položky požadujeme udat harmonogram, který bude tvořit přílohu č. 1 ke smlouvě o
dílo a bude udávat dobu realizace v týdnech za předpokladu existence všech podpůrných studií a
analýz dle schématu provázanosti jednotlivých studií uvedeného v příloze č. 1.2 Provázanost
studií a vycházet z předpokladu postupného zpracovávání (např. při nacenění N5 již do ceny
nezapočítávat vypracování studií A1, A2, A3, A4, A5, A6, N6, N7, N8, které předchází, ale
pouze samotné vypracování N5).

Hlavní část díla:
A1 - Komunikační síť města a blízkého okolí

1

-

rozsah dle specifikace v odst. 5.1.1 přílohy č. 1.1 Zadávací dokumentace

-

realizace (odevzdání) do 6 týdnů od podpisu smlouvy

Metodika aktivně-cestovního průzkumu, 2014
Stránka 4 z 17

-

lze využít existující databáze (např. pasport komunikací a dopravního
značení města Český Krumlov, městský parkovací systém atd.)

A2 - Směrový průzkum silniční dopravy
-

rozsah dle specifikace v odst. 5.1.2 přílohy č. 1.1 Zadávací dokumentace

-

realizace (odevzdání) do 8 týdnů od podpisu smlouvy

-

sběr dat (12 hodin v jednom dni) a počet sledovaných profilů (10 profilů) výběr počtu sledovaných profilů po dohodě se zadavatelem.

-

udat cenu při jednodenním průzkumu na deseti profilech

-

uchazeč dále vyplní cenu v příloze 1.3 – Výkazu výměr při jednodenním
sledování na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 profilech, která u každé předmětné
položky nesmí přesáhnout cenu za 10 profilů. Hodnotícím kritériem bude
cena za 10 sledovaných profilů.

Vedlejší část díla (rozsah dle specifikace v příloze č. 1.1 Zadávací dokumentace):
A3 – Kontinuální profilové sčítání dopravy
- uchazeč udá cenu za samostatné zpracování subjektu A3 a cenu v případě, že by
realizace probíhala současně s A2. Do krycího listu uchazeč uvede levnější
variantu z uvedených dvou možností, která bude předmětem hodnocení
- sledované období 1 týden na 5 vybraných profilech
A4 – Průzkum dopravního chování
- vzorek 600 respondentů, metodika Ministerstva dopravy 1, dotazníkové šetření
zaměřené na dělbu dopravní práce na zjištění projevených preferencí obyvatel
v dopravě na území Města Český Krumlov
- průzkum jednoho standardního pracovního dne (úterý – čtvrtek) po dohodě se
zadavatelem
A5 – Data o dopravní poptávce ve VHD a výkonech parkovacího systému
A6 – Data o zdrojích a cílech dopravy (zdroje: obyvatelstvo, počet turistů; cíle: atraktory dopravy)
N1 – Studie mikrosimulace dopravního proudu ve městě Český Krumlov
- vyhodnocení dopravní situace a přijatých opatření v křižovatce silnic I/39 a
II/157 (křižovatka ulic Chvalšinská a Objížďková) v Českém Krumlově
N2 – Multimodální model dopravní poptávky ve městě Český Krumlov a blízkém okolí
N5 – Plán organizace silniční a statické dopravy
N6 – Plán organizace pěší dopravy
N7 – Plán organizace cyklodopravy
N8 – Plán optimalizace veřejné dopravy
N10 – Plán revitalizace uličního prostoru
Podrobnější specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1.1, 1.2 Zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky jsou pouze výše uvedené části dopravní koncepce. Ostatní části uvedené
v příloze č. 1.1 a 1.2, které nejsou uvedené v této zadávací dokumentaci nejsou předmětem veřejné
zakázky
1
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2.5

Vymezení plnění

Plněním veřejné zakázky bude vypracování Komplexní dopravní koncepce města Český
Krumlov (dle principů zpracování plánů udržitelné městské mobility – SUMP) dle specifikace
uvedené v Technické specifikaci zakázky (příloha č. 1.1 – Technická specifikace).
Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov bude zaměřená na takové aspekty
dopravních systémů, které mají potenciál přispívat k nízkoemisní, energeticky nenáročné
dopravě a bude akcentovat následující témata:


veřejná doprava – zlepšování infrastruktury, vozidel a služeb



chůze a jízda na kole – důraz nejen na zlepšování nabídky nemotorových dopravních
módů, ale i důraz na cílenou propagaci nemotorových módů dopravy



intermodalita – zvyšování možností multimodálního využívání dopravního systému a
snižování bariér: fyzických v podobě zkracování přestupní vzdálenosti a usnadňování
přestupu mezi dopravními módy, tarifních v podobě integrace jízdného a poplatků za
využívání infrastruktury dopravního systému, časových v podobě zlepšování návaznosti
jízdních řádů linek pravidelné dopravy a poskytování dostatečného času pro efektivní
využívání individuálních dopravních prostředků



bezpečnost na silnicích ve městě – výzvou v této oblasti je především zajištění
bezpečného provozu cyklistů na pozemních komunikacích, což je klíčový aspekt podpory
cyklodopravy



silniční doprava (v pohybu a stacionární) – optimalizace využívání stávající sítě
pozemních komunikací, možnosti sdílení i pro jiné druhy dopravy (pěší doprava,
cyklodoprava), možnosti zklidňování dopravy v rezidenčních lokalitách, zvyšování
plynulosti dopravy na tranzitních úsecích komunikací



městská logistika – optimalizace systému zásobování v rámci města, omezování
negativních externalit nákladní dopravy (zábor ploch, hluk, emise, nehodovost)



řízení mobility – opatření s cílem podpořit přechod k udržitelným modelům mobility;
opatření by měla zapojovat občany, zaměstnavatele, školy a další významné subjekty
prostřednictvím plánů udržitelné mobility pro provozovatele/vlastníky zařízení
generujících dopravní poptávku ze zdrojů nebo cílů (plán firemní mobility, plány školské
mobility,



inteligentní systémy dopravy (ITS) – zavádění inovativních technologií, které zefektivňují
vize a cíle definované v rámci dopravní koncepce, ITS by měly fungovat jako prostředky
k naplnění cílů a vizí, nikoliv jako účelová řešení.

Pravidla a principy zpracování dopravních koncepcí, jsou uvedené všeobecně platné
zásady, jejichž dodržování by měl zadavatel vyžadovat po uchazeči jakékoliv dopravní studie.
Tyto zásady jsou upraveny pro specifický charakter Českého Krumlova. Zadavatel studie má
nárok na vlastnictví všech dat (vstupů, mezivýstupů a výstupů), která během řešení projektu
vznikla, a to ve stejném formátu a verzi, ve které je používá zhotovitel studie, stejně tak má
zadavatel právo na pravidelné technické schůzky s uchazečem. Uchazeč musí studii zpracovat
dle principů vědecké a citační etiky.
Zadavatel požaduje konání pravidelných technických schůzek se zpracovatelem v rozsahu min. 2
x ke každé zpracovávané studii.
Budou specifikovány cíle a priority koncepce dopravy ve městě Český Krumlov. Dále bude
navrženo řešení pro odstranění dopravně závadných stavů a navrženy také jejich priority jak z
hlediska investičních tak provozních opatření. Návrh koncepce dopravy, resp. jeho části, musí
být projednán s dotčenými subjekty (Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajský úřad
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Jihočeského kraje, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, JIKORD s.r.o., BESIP, atd.) s účastí
zpracovatele na projednáních. Připomínky je nutno vypořádat a dle potřeby zapracovat do
předkládaných výstupů.
Konečné výstupy budou odevzdány v 5 písemných vyhotoveních a 2 vyhotoveních v digitální
podobě na CD nebo tokenu (ve formátu PDF, SHP, DWG nebo DGN), bude také závěrečná
zpráva obsahující souhrn hlavních opatření a plán jejich realizace.
Výstupy budou zpracovávány dle zásad udržitelné městské mobility, které jsou shrnuty
v kapitole č. 2.2 přílohy 1.1 Zadávací dokumentace.

2.6

Způsob zajištění dodání předmětu veřejné zakázky - subdodávky

Zadavatel stanovuje, že část předmětu plnění A1 - Průzkum dopravního chování a A2 Směrový průzkum silniční dopravy nesmí být plněn subdodavatelsky.
Uchazeč dále v nabídce uvede jakou zbývající část (v %) veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným
osobám.
U těchto subdodavatelů bude uvedeno jméno společnosti, sídlo, identifikační číslo, specifikace
plnění a jejich čestné prohlášení – souhlas, že budou uvedeni v nabídce uchazeče jako subdodavatel.
Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky subdodavatelům, doloží čestné
prohlášení, ve kterém prohlásí, že zakázku bude plnit bez subdodavatelů.

3 Poskytnutí Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je dostupná neomezeně elektronicky na adrese profilu zadavatele
https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000232
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4 Doba a místo plnění veřejné zakázky
4.1 Předpokládaná doba plnění:
a)

Zahájení:

od podpisu smlouvy

b) Ukončení:
Analytické studie
 A1 - Komunikační síť města a blízkého okolí (hlavní část)
max. do 6 týdnů
 A2 – Směrový průzkum silniční dopravy (hlavní část)
max. do 8 týdnů
 A3 – Kontinuální profilové sčítání dopravy:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 A4 – Průzkum dopravního chování:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 A5 – Data o dopravní poptávce ve VHD a výkonech
parkovacího systému:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 A6 – Data o zdrojích a cílech dopravy (zdroje: obyvatelstvo,
počet turistů; cíle: atraktory dopravy):
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
Návrhové studie
 N1 – Studie mikrosimulace dopravního proudu ve městě
Český Krumlov:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 N2 – Multimodální model dopravní poptávky ve městě
Český Krumlov a blízkém okolí:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 N5 – Plán organizace silniční a statické dopravy:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 N6 – Plán organizace pěší dopravy:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 N7 – Plán organizace cyklodopravy:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 N8 – Plán optimalizace veřejné dopravy:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
 N10 – Plán revitalizace uličního prostoru:
dle harmonogramu (příloha č. 1 NSoD)
Po podpisu smlouvy bude plněna první části předmětu zakázky, která se skládá z hlavní části a
případně některých dalších vybraných studií. K dalším jednotlivým částem dopravní koncepce může být
vítězný uchazeč vyzýván postupně a to vždy písemně od pověřené osoby za zadavatele výzvou k zahájení
plnění předmětného bodu dopravní koncepce.
Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pouze na část předmětu plnění zakázky; zadavatel
do 5 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámí vítěznému uchazeči, že uzavře smlouvu
pouze na část předmětu plnění zakázky dle specifikace v bodu 2 této zadávací dokumentace.

4.2 Místo předání díla:
Místem převzetí kompletního díla bude MěU Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český
Krumlov.

5 Informace k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je tvořena také Technickou specifikací (příloha č. 1.1). Tato dokumentace
bude poskytnuta elektronicky a neomezeně na adrese https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000232
Veřejná zakázka je dále zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje
dostupného na https://zakazky.ckrumlov.cz. Veškeré úkony a veškerá komunikace mezi zadavatelem
1
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a uchazečem podle ust. § 148 Zákona se provád ějí v elektronickém nástroji, prostřednictvím
elektronické adresy https://zakazky.ckrumlov.cz .

6 Prohlídka místa předání díla
Vzhledem k předmětu veřejné zakázky, nebude probíhat.

7 Kvalifikace dodavatelů
7.1 Splnění kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace je nutným předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče
podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel bude posuzovat a
hodnotit pouze nabídky podané uchazeči, kteří prokázali splnění kvalifikace stanovené v této zadávací
dokumentaci.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a)

splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených § 53 Zákona;

b)

splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v Zadávací dokumentaci;

c)

předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

d)

splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v Zadávací dokumentaci.

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v oznámení o zakázce a
v této zadávací dokumentaci. Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této Zadávací
dokumentaci.
Uchazeči, zapsaní v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 Zákona), mohou prokázat splnění
kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce. Tento výpis
prokazuje splnění kvalifikace podle § 127 Zákona.
Uchazeči, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů (§ 139 Zákona),
mohou prokázat splnění kvalifikace předložením platného certifikátu (§ 140 Zákona) a tím prokázat
kvalifikaci podle § 134 Zákona.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:


doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem a



smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí věcí i práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) Zákona.
Podává-li nabídku několik dodavatelů společně (§ 51 odst. 5 Zákona), musí každý z nich prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních
předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona musí dodavatelé podávající nabídku společně
prokázat společně.
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Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, podle § 51 odst. 5 Zákona jsou povinni přiložit k
nabídce smlouvu, z níž vyplývá závazek specifikovaný v § 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsaným v § 51 odst. 7 Zákona, a to
v rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadované Zákonem a požadované
zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Zahraniční dodavatel může splnit podle § 143 Zákona část kvalifikačních předpokladů výpisem ze
zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo
či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či
zahraniční certifikát vydán.
Informaci o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího úředně
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak. To platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.

7.2 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 53 odst. 1 písm.
a) až l) Zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením (vzor
prohlášení v Příloze č. 2.2 Zadávací dokumentace).

7.3 Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 54 písm. a), b) a c)
Zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží:
1. výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - § 54 písm.
a) Zákona,
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění pro předmět
podnikání poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - § 54
písm. b) Zákona.

7.4 Čestné prohlášení
Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku - § 50 písm. c) Zákona.

7.5 Technické kvalifikační předpoklady
a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm a) Zákona

Stanovení rozsahu požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst 5. písm a) Zákona:
Dodavatel předloží seznam minimálně 3 zakázek na služby prokazující splnění stejného nebo obdobného
předmětu veřejné zakázky a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto služeb.
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Uvedení způsobu prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst 5. písm b)
Zákona:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením dokumentů, z nichž
bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Těmito dokumenty se rozumí
seznam realizovaných služeb a osvědčení od objednatelů min. 3 služeb. Tato osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo zadavatele, kterému byla služba poskytována a musí obsahovat údaj o tom, zda byly
tyto služby provedeny řádně a odborně.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. c) Zákona
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu služeb poskytovaných v
posledních 3 letech od lhůty pro podání nabídek, uvede a zároveň doloží osvědčení, že realizoval alespoň
3 služby prokazující splnění stejného nebo obdobného předmětu veřejné zakázky s investičními náklady
na jednotlivé služby minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku.

b) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm b) Zákona
Stanovení rozsahu požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst 5. písm a) Zákona:
Dodavatel předloží seznam techniků (projektový tým), jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a
zajišťovat kontrolu jakosti.
Uvedení způsobu prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst 5. písm b)
Zákona:
Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu krátkou charakteristikou uchazeče a dále
předložením popisu organizační struktury realizačního týmu, výpisem seznamu osob, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky včetně jejich vztahu k uchazeči, doložením profesních životopisů a
kopií diplomů dosaženého vzdělání u osob tvořících realizační tým.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. c) Zákona
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici
realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:
a) Vedoucí týmu (1 osoba) – s vysokoškolským vzděláním technického směru, obor dopravní
inženýrství; s minimálně 10 letou praxí, včetně autorizace v oboru dopravní stavby, při realizaci
projektových prací v oblasti dopravního plánování a profesními zkušenostmi na poskytování
poradenských služeb při realizaci alespoň 2 zakázek obdobného charakteru, zejména na
zpracování koncepce, strategie nebo plánování dopravy v obci s minimálně 10 tis. obyvateli.
b) Specialista v oblasti dopravy (1 osoba) – s vysokoškolským vzděláním technického směru,
odbor dopravní inženýrství; s minimálně 5 letou praxí při realizaci projektových prací v oblasti
dopravního plánování a profesními zkušenostmi na poskytování odborných technických služeb
při realizaci alespoň 2 zakázek obdobného charakteru, zejména na zpracování koncepce, strategie
nebo plánování dopravy v obci s minimálně 10 tis. obyvateli.
c) Specialista v oblasti životního prostředí (1 osoba) – s vysokoškolským vzděláním
přírodovědeckého nebo technického směru a to s minimálně 5 letou praxí v oblasti modelování a
vyhodnocování negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
d) Specialista v oblasti urbanismu (1 osoba) – s vysokoškolským vzděláním technického směru,
obor urbanismus nebo územní plánování a to s minimálně 5 letou praxí při přípravě a zpracování
územního plánu a s osvědčením o odborné způsobilosti podle 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, pro odbor „územní plánování“.
e) Specialista v oblasti sociologie (1 osoba) – s vysokoškolským vzděláním, obor sociologie a to s
minimálně 5 letou praxí v oblasti provádění průzkumu veřejného mínění.
1

Metodika aktivně-cestovního průzkumu, 2014
Stránka 11 z 17

f) Specialista v oblasti marketingu (1 osoba) – s vysokoškolským vzděláním, obor marketing a
komunikace, s minimálně 5 letou praxí v oblasti komunikace s veřejností a uvádění produktů na
trh.

7.6 Způsob prokázání kvalifikace
Dodavatel je oprávněn prokazovat kvalifikaci v rozsahu a formou dle zadávacích podmínek, a to plně
v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona, tedy dodavatel k prokázání výše uvedených kvalifikačních
předpokladů předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadované
kvalifikační předpoklady splňuje.
Čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě
podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost údajů , které budou dodavatelem předloženy v
jeho nabídce.
Podle § 59 odst. 4 Zákona může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

8 Požadavky a doporučení na zpracování Dokladů o kvalifikaci
8.1 Doklady o kvalifikaci
Prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů podávajících nabídku společně, musí být prokázáno splnění
kvalifikace pro každého dodavatele minimálně v rozsahu prokazujícím splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) Zákona. Splnění části kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona
prokazují dodavatelé podávající nabídku společně.
Zadavatel stanovuje, že doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

8.2 Forma Dokladů o kvalifikaci
Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat Doklady o kvalifikaci podle níže uvedených doporučení,
přičemž dodavatel může využít vzory dokladů předané v přílohách Zadávací dokumentace. Důvodem pro
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení nebude, pokud dodavatel po formální stránce nezpracuje
Doklady o kvalifikaci tak, jak doporučuje zadavatel nebo ji nepodá v požadovaném počtu vyhotovení
(v případě listinného vyhotovení).
Zadavatel doporučuje, aby v případě listinného vyhotovení Dokladů o kvalifikaci všechny listy
Dokladů o kvalifikaci byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou
vzestupně od čísla 1.

8.3 Obsah a členění Dokladů o kvalifikaci
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Zadavatel doporučuje, aby Doklady o kvalifikaci byly členěny do oddílů, řazených v posloupnosti za
sebou. Jednotlivé oddíly doporučuje zadavatel oddělit dělicími listy barevně odlišnými od ostatních listů
složky.
Doklady o kvalifikaci doporučuje zadavatel členit následujícím způsobem:
oddíl 1 - formulář „Krycí list nabídky“


Formulář krycího listu nabídky (Příloha 3.1. Zadávací dokumentace).

oddíl 2 - Základní kvalifikační předpoklady


Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až
l). (Příloha 2.2. Zadávací dokumentace).

oddíl 3 - Profesní kvalifikační předpoklady


Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - § 54 písm. a) Zákona,



Oprávnění k podnikání, licence - § 54 písm. b) Zákona,

oddíl 4 – Čestné prohlášení


Čestné prohlášení dle § 50 písm. c) Zákona. (Příloha č. 3.3 Zadávací dokumentace)

oddíl 5 - Technické kvalifikační předpoklady


Seznam významných služeb včetně osvědčení - § 56 odst. 2 písm. a) Zákona.



Realizační tým - § 56 odst. 2 písm b) Zákona

Jsou-li Doklady o kvalifikaci předkládány pro případ nabídky podávané několika dodavateli
společně, doporučuje se doklady v jednotlivých oddílech Dokladů o kvalifikaci seřadit dle jednotlivých
dodavatelů společné nabídky.
Zadavatel doporučuje použít vzory formulářů předepsaných v příloze Zadávací dokumentace, které
dodavatel dle potřeby vyplní.

8.4 Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v
§58 Zákona, může být požádán o doplnění nabídky pokud to neohrozí základní zásady administrace
veřejné zakázky stanovené v § 6 odst. 1 Zákona.

9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

9.1 Základní cenová ujednání
Nabídková cena bude zpracována podle Zadávací dokumentace a služeb v souladu s podmínkami
veřejné zakázky a Zadávací dokumentací. Uchazeč doloží nabídkovou cenu v listinné podobě, která bude
obsahovat cenu kompletního díla.
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Uchazeč vyplní přiložený výkaz výměr, který nesmí nijak upravovat. Zjistí-li uchazeč nedostatky ve
výkazu výměr oproti zadávací dokumentaci, doplní a ocení tyto práce do nabídky a uvede je pod čarou,
mimo nabídkovou cenu.
Uchazeč nacení kompletní dílo s pomocí specifikace uvedené v odst. 2.4. Zadávací dokumentace a v
Příloze č. 1.1. Technické specifikace.
Cena bude zpracována a členěna dle výkazů výměr jednotlivých částí, a to v rozsahu cena bez DPH,
DPH a cena včetně DPH. Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, samostatně bude uvedeno
DPH a cena včetně DPH.
Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením díla včetně
veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

10 Návrh smlouvy o dílo
10.1 Obecné podmínky
Uchazeč je povinen předložit v nabídce podepsaný návrh smlouvy o dílo vypracovaný ve smyslu
§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, jež je přílohou č.4.1. Zadávací
dokumentace .
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo
zmocněnou osobou. V případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce
originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu. Uchazečem předložený návrh
smlouvy musí po obsahové stránce akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci a v příloze zadávacích podmínek.

10.2 Způsob zpracování záruční doby
Požadovaná minimální doba záruky je stanovena na 60 měsíců.
Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo může navrhnout delší dobu záruky.

11 Ostatní podmínky pro podání a její náležitosti
11.1 Podání nabídky
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Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.



Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.



Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.



Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení s označením ORIGINÁL a v jednom
vyhotovení s označením KOPIE ve stanoveném uspořádání – náležitosti nabídky. Dále bude
nabídka obsahovat CD s kompletní nabídkou v elektronické podobě ve formátu PDF. Prostorová
data budou pořízena ve formátu SHP nebo DWG.



Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v případě
potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci či jiného
platného pověřovacího dokumentu.



Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení uvést (Příloha č. 3.2 Zadávací
dokumentace), že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími
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podmínkami vč. příloh zadávací dokumentace, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá
sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávacími podmínkami a zadávací
dokumentací souhlasí a respektuje je.


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



Zadavatel doporučuje, aby každé vyhotovení Dokladů o kvalifikaci (originál i kopie) předložené
v listinné podobě bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním pevným
provázkem, jehož volný konec bude opatřen přelepením na poslední straně složky. Toto přelepení
se doporučuje opatřit razítkem či podpisem dodavatele.



Zadavatel doporučuje, aby originál listinných Dokladů o kvalifikaci s nabídkou a jejich kopie
byly vloženy do jednoho společného obalu (dále jen „Obálka"), který bude uzavřen a na všech
uzavřeních opatřen přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo
podpisem dodavatele nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat.
Obálka bude označena názvem veřejné zakázky, adresou (sídlem) dodavatele a nápisem
NEOTVÍRAT - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – „Komplexní dopravní koncepce města Český
Krumlov“.

11.2 Náležitosti nabídky:


obsah nabídky vč. prohlášení o počtu stránek,



krycí list nabídky,



prohlášení o seznámení se se Zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami,



seznam prací subdodavatelů vč. souhlasného prohlášení subdodavatelů,



prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 7 Zadávací dokumentace,



návrh smlouvy o dílo včetně všech příloh podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či
za uchazeče,



další čestná prohlášení (dle odst. 11.3 Zadávací dokumentace - Součást nabídky

11.3 Součást nabídky
Součástí nabídky musí být rovněž
a)

Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 Zákona:



Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; v
případě, že žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu nesplňuje podmínky dle
předcházející věty, uvede tuto skutečnost uchazeč formou čestného prohlášení.



Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.



Prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.143/2001 Sb. o
ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

b) čestné prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu zadávací lhůty (dle odst. 13.3 Zadávací
dokumentace – Zadávací lhůta).

12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
1
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Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného
na adrese https://zakazky.ckrumlov.cz) požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace nejpozději 5 pracovních dnů
před koncem lhůty pro podání nabídek. Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace nebude
Zadavatel brát zřetel.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě
Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na
https://zakazky.ckrumlov.cz ) dodatečné informace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatele zadavateli. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne
Zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým
byla Zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek na https://zakazky.ckrumlov.cz .

13. Lhůta a místo pro podání nabídky
13.1 Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.7.2016 v 11,00 hodin. Nabídky, které budou zadavateli
doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným uchazečům
vráceny.

13.2 Místo pro podání nabídky
Nabídky se podávají v listinné podobě doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu Města Český
Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou
či jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky
podatelnou Města Český Krumlov.

13.3

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 120 dnů po lhůtě k podání nabídky.
Uchazeč doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož
vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Kdykoliv
během této lhůty oznámí zadavatel přidělení veřejné zakázky dle § 81 zákona.

13.4

Jistota

Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností uchazeče jistotu.

14. Místo a doba otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 13.7.2016 v 11.05 hodin. Místem otevírání obálek je zasedací
místnost v 3. patře budovy Městského úřadu v Českém Krumlově na adrese: Kaplická 439, 381 01 Český
Krumlov.
Otevírání obálek má právo zúčastnit se vždy jen jeden zástupce uchazeče. Zástupce uchazeče je
povinen zapsat se do prezenční listiny a prokázat se zplnomocněním oprávněné osoby.
1
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O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové komise pro otevírání obálek.

15. Hodnotící kritéria
Zadavatel stanovil v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) Zákona základní hodnotící kritérium, kterým je
Nejnižší nabídková cena bez DPH. uvedená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo.

16. Uzavření smlouvy
Po podání nabídky jsou změny v návrhu smlouvy o dílo ze strany uchazeče nepřípustné. Pokud se
bez viny zadavatele nepodaří uzavřít smlouvu o dílo ani s jedním z uchazečů, jehož nabídka se umístila
na prvém až třetím pořadí, bude zadávací řízení zrušeno.

17. Další podmínky zakázky


zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky,



zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách,



zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací,



náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí,



zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky veřejné
zakázky. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uveřejněny stejným způsobem,
jakým byla uveřejněna Zadávací dokumentace a budou dále zaslány pomocí certifikovaného
elektronického nástroje všem potencionálním uchazečům, kteří o zadávací řízení projevili
zájem. Změny nebo upřesnění podmínek veřejné zakázky budou dále zveřejňovány jako Příloha
č. 5 zadávací dokumentace.



zadavatel si vyhrazuje v souladu s §81 odst. 4 Zákona právo uveřejnit oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,



zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. §60 odst. 2 Zákona právo, že v případě vyloučení
dodavatele, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může oznámení o jeho vyloučení
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje
za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,
zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. §76 odst. 6 Zákona právo, že v případě vyloučení uchazeče
hodnotící komisí včetně důvodů vyřazení jeho nabídky, zadavatel uchazeči uvedené bezodkladně
písemně oznámí a to zveřejněním na profilu zadavatele. Oznámení o vyloučení uchazeče jeho
uveřejněním na profilu zadavatele se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele,





zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit dle § 84 Zákona.

V Českém Krumlově, dne 13.6.2016

…........................................................
Mgr. Dalibor Carda
starosta města
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