ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Odstraňování překážek provozu na dálnicích
a rychlostních silnicích“
veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 ZVZ, jejíž předběžné
oznámení dle ustanovení § 86 ZVZ bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod
ev. č. zakázky 516266 dne 18. 6. 2015

ZADAVATEL:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČO: 65993390
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1.

Základní informace

Tato zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídek uchazečů.
Zadávací dokumentace je uveřejněna dle ustanovení § 48 ZVZ na profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD.

2.

Identifikační údaje zadavatele

2.1

Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo zadavatele

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČO zadavatele

65993390

Statutární orgán zadavatele

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

2.2

Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je pan
Ing. Václav Pour, e-mail: vaclav.pour@rsd.cz.

3.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je realizace vyprošťovací
a odtahové služby včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích a rychlostních silnicích ve
správě zadavatele. Cílem veřejné zakázky je trvalý požadavek na krácení doby omezení provozu,
tedy zkrácení doby zásahu a minimalizace následných škod.
Cena za poskytování plnění veřejné zakázky bude dodavateli hrazena v souladu s ustanovením
§ 45 odst. 1 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů provozovatelem
vozidla. S ohledem na zákonné pojištění odpovědnosti bude úhrada prováděna zejména
prostřednictvím příslušné pojišťovny na základě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv.
povinného ručení) v souladu se zákonem 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s novelizací zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (na základě zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
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předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů) dochází od 1. 1. 2016 ke změně
označení rychlostních silnic na dálnice. V souladu s výše uvedenou změnou si zadavatel vyhrazuje
právo upravit stávající označení rychlostních silnic v příloze zadávací dokumentace č. 1A až 1R –
Závazný návrh smlouvy na dálnice (specifikace jednotlivých úseků nad rámec označení zůstane
shodná) před podpisem smlouvy.

3.1

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ rozdělena na 18 částí dle působnosti
jednotlivých středisek správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“) a středisek správy a údržby
rychlostních silnicí (dále jen „SSÚRS“):
Část 1:

Odstraňování

překážek

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

silnicích/SSÚD 1
Část 2:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 2
Část 3:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 3
Část 4:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 4
Část 5:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 5
Část 6:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 6
Část 7:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 7
Část 8:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 8
Část 9:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 9
Část 10:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 10
Část 11:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 11
Část 12:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 12
Část 13:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 13
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Část 14:

Odstraňování

překážek

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

provozu

na

dálnicích

a

rychlostních

silnicích/SSÚD 14
Část 15:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 17
Část 16:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 20
Část 17:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 22
Část 18:

Odstraňování

překážek

silnicích/SSÚD 23

Dodavatelé jsou oprávněni podat svou nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky.
Podmínky a požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci platí vždy stejně pro všechny
části veřejné zakázky, není-li výslovně stanoveno jinak.

3.2

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmět plnění je ve všech částech veřejné zakázky totožný a spočívá v zajištění následujících
služeb:
•

odstraňování překážek na dálnicích a rychlostních silnicích:
-

vozidla – osobní, nákladní, autobusy, speciální, motocykly, přípojná a jejich části
(vraky);

•

-

náklad z vozidel včetně kapalných hmot;

-

provozní kapaliny uniklé z vozidel;

úklid místa nehody:
-

přeložení a odvoz nákladu;

-

prvotní zásah při ekologicky nezávadné likvidaci rozlitých kapalin (např. olej, nafta,
benzin);

•

péče o posádky nepojízdných vozidel:
-

doprava a poskytnutí dočasného zázemí;

-

organizační pomoc pro následnou přepravu a odtah, kontakt na smluvní asistenční
službu např. do zahraničí apod.;

•

vyprošťování a odstraňování vozidel včetně nákladu, materiálu nebo jiných předmětů
a kapalin (např. olej, nafta, benzin), které se po dopravní nehodě nacházejí na vozovce i mimo
ni;
5

•

umisťování vozidel včetně uskladňování přeloženého materiálu a nákladu a ukládání jiných
předmětů, produktů, úklidu a likvidace rozlitých kapalin na skládky.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

4.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
50118110-9 Odtahování vozidel
50118000-5 Automobilové silniční havarijní služby
50118100-6 Poruchové a nehodové služby pro automobily

5.

Doba plnění, místo plnění a prohlídka plnění

5.1

Doba plnění veřejné zakázky

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno prvním dnem 3. kalendářního měsíce od nabytí
platnosti a účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.
Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let od nabytí její účinnosti.
5.2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.
Místem plnění každé části veřejné zakázky je území, na kterém se nachází dálnice nebo rychlostní
silnice, kterých se příslušná část veřejné zakázky týká.
5.3

Prohlídka místa plnění

S ohledem na charakter veřejné zakázky, nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.

6.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem dle ustanovení § 13 a násl.
ZVZ činí 160 065 725,- Kč bez DPH.
6.1

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je následující:
Část 1 SSÚD 1:

15 052 275,- Kč bez DPH

Část 2 SSÚD 2:

12 365 400,- Kč bez DPH

Část 3 SSÚD 3:

12 365 400,- Kč bez DPH

Část 4 SSÚD 4:

12 365 400,- Kč bez DPH

Část 5 SSÚD 5:

6 441 950,- Kč bez DPH
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7.

Část 6 SSÚD 6:

12 365 400,- Kč bez DPH

Část 7 SSÚD 7:

6 441 950,- Kč bez DPH

Část 8 SSÚD 8:

12 365 400,- Kč bez DPH

Část 9 SSÚD 9:

6 441 950,- Kč bez DPH

Část 10 SSÚD 10:

5 021 175,- Kč bez DPH

Část 11 SSÚD 11:

6 466 950,- Kč bez DPH

Část 12 SSÚD 12:

5 021 175,- Kč bez DPH

Část 13 SSÚD 13:

12 365 400,- Kč bez DPH

Část 14 SSÚD 14:

7 738 050,- Kč bez DPH

Část 15 SSÚD 17:

3 492 975,- Kč bez DPH

Část 16 SSÚD 20:

10 870 975,- Kč bez DPH

Část 17 SSÚD 22:

6 441 950,- Kč bez DPH

Část 18 SSÚD 23:

6 441 950,- Kč bez DPH

Kvalifikace uchazečů

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 ZVZ
dodavatel, který:
1. splní základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 ZVZ,
2. splní profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 ZVZ,
3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku, a
4. splní technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 ZVZ.
7.1

Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 ZVZ
Základní kvalifikační předpoklady splňuje

Způsob prokázání splnění

dodavatel
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin
a)

spáchaný

ve

prospěch

organizované

Výpis z evidence Rejstříku trestů.

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na Je-li dodavatel právnickou osobou, musí
organizované zločinecké skupině, legalizace být doložen výpis z evidence Rejstříku
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí trestů jak ve vztahu k této právnické
osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, statutárním orgánům nebo všem členům
kdy

jde

o

přípravu

nebo

pokus

nebo statutárního orgánu takové právnické
7

Základní kvalifikační předpoklady splňuje

Způsob prokázání splnění

dodavatel
účastenství na takovém trestném činu, nebo osoby-dodavatele;
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání orgánem

je-li

dodavatele

statutárním
či

členem

takového trestného činu; jde-li o právnickou statutárního orgánu dodavatele právnická
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato osoba, musí být doložen výpis z evidence
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo Rejstříku trestů jak ve vztahu k této
každý

člen

statutárního

orgánu,

a

je-li právnické osobě, tak i ke statutárnímu

statutárním orgánem dodavatele či členem orgánu
statutárního

orgánu

dodavatele

nebo

ke každému

členu

právnická statutárního orgánu této právnické osoby.

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní

kvalifikační

předpoklad

musí

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště;
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin,

jehož

s předmětem
zvláštních

skutková

podstata

podnikání

dodavatele

právních

předpisů

nebo

souvisí
podle

Výpis z evidence Rejstříku trestů.

došlo Je-li dodavatel právnickou osobou, musí

k zahlazení odsouzení za spáchání takového být doložen výpis z evidence Rejstříku
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí trestů jak ve vztahu k této právnické
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárním orgánům nebo všem členům
statutárního
b)

orgánu,

a

je-li

statutárním statutárního orgánu takové právnické

orgánem dodavatele či členem statutárního osoby-dodavatele;
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento orgánem

je-li

dodavatele

statutárním
či

členem

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, statutárního orgánu dodavatele právnická
tak její statutární orgán nebo každý člen osoba, musí být doložen výpis z evidence
statutárního orgánu této právnické osoby; Rejstříku trestů jak ve vztahu k této
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnické osobě, tak i ke statutárnímu
právnická

osoba

prostřednictvím

své orgánu

nebo

ke každému

členu

organizační složky, musí předpoklad podle statutárního orgánu této právnické osoby.
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento
8

Základní kvalifikační předpoklady splňuje

Způsob prokázání splnění

dodavatel
základní

kvalifikační

předpoklad

musí

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště;
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
c)

podstatu

jednání

podplácení

nekalé

podle

soutěže

zvláštního

formou
právního

předpisu;
vůči

jehož

majetku

neprobíhá

nebo

Prohlášení
jednoznačně

dodavatele,
vyplývá

splnění

z něhož
tohoto

kvalifikačního předpokladu.

v

posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut Prohlášení
d)

proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů jednoznačně

dodavatele,
vyplývá

splnění

z něhož
tohoto

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs kvalifikačního předpokladu.
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
Prohlášení
e)

který není v likvidaci;

jednoznačně

dodavatele,
vyplývá

splnění

z něhož
tohoto

kvalifikačního předpokladu.
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové
f)

Potvrzení příslušného finančního úřadu.

dodavatele
ve
vztahu
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v Prohlášení
zemi sídla, místa podnikání či bydliště ke spotřební dani, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního

dodavatele;

předpokladu.

který nemá nedoplatek na pojistném a na Prohlášení
g)

penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v jednoznačně

dodavatele,
vyplývá

splnění

z něhož
tohoto

České republice, tak v zemi sídla, místa kvalifikačního předpokladu ve vztahu
podnikání či bydliště dodavatele;

ke všem zdravotním pojišťovnám.

který nemá nedoplatek na pojistném a na Potvrzení příslušného pracoviště České
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na správy sociálního zabezpečení, příp.
h)

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České úřadu dle právního řádu země sídla,
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa podnikání či bydliště dodavatele.
bydliště dodavatele;

i)

není požadováno

není požadováno
9

Základní kvalifikační předpoklady splňuje

Způsob prokázání splnění

dodavatel
j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek;
kterému

nebyla

v

k)

nelegální

posledních

práce

jednoznačně

dodavatele,
vyplývá

z něhož

splnění

tohoto

kvalifikačního předpokladu.
3

letech

pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu

Prohlášení

podle

zvláštního

právního předpisu (ust. § 5 písm. e) bod 3
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Prohlášení
jednoznačně

dodavatele,
vyplývá

z něhož

splnění

tohoto

kvalifikačního předpokladu.

ve znění pozdějších předpisů).

K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. c), d), e), f) ve vztahu ke
spotřební dani, g), j) až k) je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 3 této
zadávací dokumentace.
7.2

Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 ZVZ
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který předloží
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm

a)

dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán;

Způsob prokázání splnění
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel
zapsán.
Doklady o oprávnění k podnikání (výpis
ze živnostenského rejstříku) pokrývající
v plném rozsahu předmět této veřejné
zakázky.
vyžaduje

koncesovanou

živnost

zejména
s předmětem

podle podnikání Silniční motorová doprava
v rozsahu:
zvláštních právních předpisů v rozsahu
- nákladní provozovaná vozidly
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;
nebo
jízdními
soupravami
o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo
věcí;
- nákladní provozovaná vozidly
nebo
jízdními
soupravami
o největší povolené hmotnosti
doklad

b)

Zadavatel
o

oprávnění

k

podnikání
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Profesní kvalifikační předpoklady splňuje

Způsob prokázání splnění

dodavatel, který předloží

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo
věcí.

7.3

Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Dodavatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení
podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož bude vyplývat, že je ekonomicky a finančně
způsobilý splnit veřejnou zakázku.
K prokázání tohoto kvalifikačního požadavku mohou dodavatelé využít vzor uvedený v příloze
č. 4 této zadávací dokumentace.
7.4

a)

Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 ZVZ
Technické kvalifikační předpoklady splňuje

Vymezení min. úrovně kvalifikačního

dodavatel, který předloží

předpokladu a způsob jeho prokázání

seznam

významných

služeb

poskytnutých Předložením seznamu významných služeb

dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením realizovaných/poskytnutých
jejich

rozsahu

k seznamu

a

musí

doby
být

plnění,

přiložena

přičemž v posledních

lze za dále uvedených podmínek nahradit
s jinou

uskutečnění
poskytovány

osobou

plnění,
jiné

a

pokud
osobě

dokladem
byly

než

letech, v němž

budou

osvědčení uvedeny alespoň následující údaje:

objednatelů těchto významných služeb, které
smlouvou

3

dodavatelem

o

služby

veřejnému

zadavateli;

a) obchodní firma/název objednatele,
b) předmět významné služby a její rozsah,
c) doba realizace významné služby,
d) údaj o tom, že významná služba byla
poskytnuta řádně a včas,
e) kontaktní osoba objednatele, u které
bude možné realizaci významné služby
ověřit,
přičemž přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem,
pokud zakázka byla realizována pro
veřejného zadavatele, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud
zakázka byla realizována pro jinou osobu
než pro veřejného zadavatele, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad
o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
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Technické kvalifikační předpoklady splňuje

Vymezení min. úrovně kvalifikačního

dodavatel, který předloží

předpokladu a způsob jeho prokázání
současně možné osvědčení podle bodu 2
od

této

osoby

získat

z

důvodů

spočívajících na její straně.
Není-li možné od jiné osoby (objednatelem
významné služby nebyl veřejný zadavatel)
získat

osvědčení,

uvede

dodavatel

v seznamu významných služeb objektivní
důvody, pro které nebylo možné toto
osvědčení získat.
Zadavatel s ohledem na skutečnost, že při
poskytování odtahových a vyprošťovacích
služeb nemusí být vždy pouze jeden
konkrétní „centrální“ objednatel služby,
ale objednateli této služby, se kterými je
uzavírána smlouva, jsou ve skutečnosti
samotní jednotliví provozovatelé vozidel či
jejich pojišťovny, a s ohledem na tuto
skutečnost

tak

může

být

prokázání

kvalifikace předložením osvědčení, resp.
smlouvy

značně

problematické,

resp.

fakticky nemožné, připouští v případech,
kdy dodavatel předmětné významné služby
neposkytoval na základě písemné smlouvy
uzavřené

s jedním

objednatelem

(tj.

neposkytoval služby např. na základě
smlouvy

o

poskytování

odtahových

a vyprošťovacích služeb, popř. jiné obdobné
písemné

smlouvy),

ale

jednalo

se

o poskytování služeb na základě dílčích
smluv

uzavíraných

jednostranné
a následné
provozovateli
pojišťovnami,

formou

písemné
akceptace

ústní

či

objednávky
se

vozidel

samotnými
či

možnost

jejich
prokázání

kvalifikace dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ
v takových
rovnocenným

případech

rovněž

dokladem

jiným

přiloženým

přílohou seznamu významných služeb ve
12

Technické kvalifikační předpoklady splňuje

Vymezení min. úrovně kvalifikačního

dodavatel, který předloží

předpokladu a způsob jeho prokázání
smyslu ustanovení § 56 odst. 6 ZVZ.
Takovým dokladem může být zejména
čestné prohlášení uchazeče doložené vždy
alespoň

kopií

faktury

za

provedené

vyprošťovací a odtahové služby a potvrzení
o jejím uhrazení či jiný obdobný vhodný
doklad, pokud jej zadavatel z objektivních
důvodů neodmítne. Z takto doložených
rovnocenných

dokladů

musí

vyplývat

splnění všech níže uvedených požadavků
zadavatele na významné služby.
Uchazeč v takovém případě musí vždy
současně

v nabídce

uvést

objektivní

důvody, pro které není schopen prokázat
splnění tohoto technického kvalifikačního
předpokladu doklady dle ustanovení § 56
odst. 2 písm. a) ZVZ.
Z osvědčení a seznamu významných
služeb musí jednoznačně vyplývat, že
dodavatel

v

uvedeném

realizoval

minimálně

období

následující

významné služby:
-

výkon

odtahové

služby

v rozsahu minimálně 10 odtahů
osobních

vozidel

s největší

povolenou

hmotností

nepřesahující 3,5 t, a současně
-

výkon

odtahové

služby

v rozsahu minimálně 4 odtahů
nákladních vozidel s největší
povolenou
přesahující

hmotností
3,5

t,

přičemž

z těchto 4 významných služeb
musely minimálně 2 zahrnovat
vedle

provedení

vlastního

odtahu také vyprošťovací práce
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Technické kvalifikační předpoklady splňuje

Vymezení min. úrovně kvalifikačního

dodavatel, který předloží

předpokladu a způsob jeho prokázání
a

služby

v souvislosti

se

zásahem při dopravní nehodě,
a současně
-

výkon

odtahové

služby

v rozsahu minimálně 1 vozidla
v nejvyšší váhové kategorii nad
25 t (kamion s návěsem či jiný
obdobný typ vozidla).
jmenného seznamu techniků, kteří se budou Dodavatel

prokáže

splnění

tohoto

podílet na plnění veřejné zakázky (bez ohledu kvalifikačního předpokladu předložením
na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo seznamu členů realizačního týmu (včetně
osoby v jiném vztahu k dodavateli) a uvedení informace, zda se jedná
osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci o zaměstnance dodavatele nebo osobu
dodavatele
–
osob
odpovědných
za působící jako subdodavatel/ zaměstnanec
poskytování příslušných služeb;
subdodavatele), ze kterého bude vyplývat
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
a který bude ve vztahu ke každému členu
realizačního týmu doložen:
a)

strukturovaným

profesním

životopisem, z něhož bude vyplývat
splnění

požadavků

(u referenční
b)

dodavatel

zadavatele

zakázky
údaje,

ověřitelné

uvede

z nichž

splnění

bude

požadavku

zadavatele, a to včetně kontaktních
údajů na objednatele takové zakázky);
b)

doklady, z nichž bude vyplývat
splnění požadavků zadavatele na
vzdělání a odbornou způsobilost osob
(diplom, příslušné osvědčení).

Zadavatel požaduje prokázat splnění tohoto
kvalifikačního

předpokladu

v této

minimální úrovni:
Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné
zakázky k dispozici nejméně 4 členný
realizační
14

tým

složený

z osob

Technické kvalifikační předpoklady splňuje

Vymezení min. úrovně kvalifikačního

dodavatel, který předloží

předpokladu a způsob jeho prokázání
zastávajících níže uvedené pozice (označení
pro

účely

této

veřejné

a disponujících

zakázky)

následujícími

kvalifikačními předpoklady:
Vedoucí

technický

pracovník

–

minimálně 1 osoba – tato osoba musí mít
odbornou kvalifikaci:
-

minimálně

středoškolské

vzdělání

ukončené maturitní zkouškou,
- minimální praxi 1 rok s odtahovými
a vyprošťovacími
v oblasti

službami

(zejména

organizace

a vyprošťovacích
a rozhodování

služeb,
o

vyprošťovacích

odtahových
posuzování

způsobu

a

provedení

odtahových

služeb,

apod.),
- minimálně 3 prokazatelné zkušenosti
s odtahem a vyproštěním vozidla při
dopravní nehodě.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na to, že
pro

případné

kvalifikace

ve

prokazování
vztahu

splnění

k vedoucímu

technickému pracovníkovi ve více částech
veřejné zakázky, na které bude dodavatel
podávat

nabídku, je možné

totožnou

osobu

technického

na

pozici

pracovníka,

předložit
vedoucího

nicméně

pro

samotné plnění veřejné zakázky bude
nezbytné, aby měl dodavatel k dispozici pro
každou část veřejné zakázky, kterou bude
plnit,

samostatnou

osobu

na

pozici

vedoucího

technického

pracovníka

(v souladu

s podmínkami

vymezenými

v Závazném návrhu smlouvy č. 1A – 1R).
Pracovník dispečinku – minimálně 3
osoby – tyto osoby musí mít odbornou
kvalifikaci:
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Technické kvalifikační předpoklady splňuje

Vymezení min. úrovně kvalifikačního

dodavatel, který předloží

předpokladu a způsob jeho prokázání
-

minimálně

středoškolské

vzdělání

ukončené maturitní zkouškou,
- minimální praxi 1 rok na pozici dispečera.

Zadavatel

nepřipouští,

aby

prostřednictvím jedné osoby bylo splněno
více požadavků na kvalifikaci uvedených
členů realizačního týmu současně, tedy
seznam členů realizačního týmu musí
obsahovat alespoň 4 osoby.
7.5
7.5.1

Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými
v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
7.5.2

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů; v případě postupu dle § 59
odst. 4 ZVZ platí ohledně stáří dokladů pravidla tam uvedená.
7.5.3

Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad
nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo 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.
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7.5.4

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm.
a) ZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1
písm. j) ZVZ (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ
(výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) subdodavatelem, a
b) smlouvu

uzavřenou

se

subdodavatelem,

z

níž

prokazatelně

vyplývá

závazek

subdodavatele k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí konkrétních věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
7.5.5

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ v plném
rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni
dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito
dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
zadavateli a 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.
7.5.6

Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ust. § 60 odst. 1 ZVZ
vyloučen ze zadávacího řízení.

8.

Obchodní a platební podmínky

8.1

Uchazeč je povinen podat závazný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění té části
(částí) veřejné zakázky, pro niž podává nabídku. Předkládá-li uchazeč nabídku pro více částí
veřejné zakázky, předloží smlouvy pokrývající všechny tyto části, tedy předloží pro každou
část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku samostatnou smlouvu.
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8.2

Zadavatel stanoví veškeré závazné obchodní a platební podmínky formou závazného
návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1A – 1R této zadávací dokumentace. Uchazeč je
povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném návrhu smlouvy bez výhrad
akceptovat.

8.3

Uchazeč doplní příslušné údaje do přílohy č. 1A až 1R této zadávací dokumentace závazného návrhu smlouvy s ohledem na část (části) veřejné zakázky, na které podává
nabídku. Uchazeč není oprávněn činit další změny či doplnění tohoto závazného návrhu
smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče.
Uchazeč není oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy, které tato zadávací
dokumentace výslovně nepředpokládá.

8.4

Uchazeč je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na
straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče
dostatečně určité. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním
uchazečem) jsou dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu
dodavatele, a tomu odpovídající slovní tvary v závazném návrhu smlouvy a počet stejnopisů
smlouvy.

8.5

Závazný návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo
osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč
toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.

8.6

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit
v rámci nabídky originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni
tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku
prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.

9.

Požadavky na subdodavatele a požadavky na výstupy v rámci nabídky

9.1

Požadavky na subdodavatele

Uchazeč

je

oprávněn

zajišťovat

plnění

předmětu

veřejné

zakázky

prostřednictvím

subdodavatele(ů) v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a ZVZ. V případě, že
uchazeč

v souladu

s touto

zadávací

dokumentací

prokázal

splnění

části

kvalifikace

prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž
nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel
prokázal za uchazeče; zadavatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel
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v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ v nabídce uchazeče uvést identifikační údaje
subdodavatelů, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána subdodavateli
a procentuální vyjádření podílu subdodavatele na plnění veřejné zakázky ve vztahu k objemu
nákladů celého plnění veřejné zakázky. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče
za poskytování řádného plnění. V případě, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele, musí však tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat.
Uchazeč je oprávněn využít vzor formuláře, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
9.2

Požadavky na výstupy v rámci nabídky

Uchazeč je povinen předložit v nabídce podrobný popis:
zabezpečeného parkoviště vozidel, které bude mít pro realizaci plnění této veřejné
zakázky k dispozici. Z podrobného popisu musí být jednoznačně zřejmé, že toto
parkoviště splňuje veškeré požadavky zadavatele na tuto plochu specifikované v příloze
č. 1A – 1R: Závazný návrh smlouvy; a
zásahového stanoviště, které bude mít pro realizaci plnění této veřejné zakázky
k dispozici. Z podrobného popisu musí být jednoznačně zřejmé, že toto zásahové
stanoviště splňuje požadavky zadavatele na dostupnost tohoto zásahového stanoviště
k zásahu a současně na možnost parkování příslušné zásahové techniky dle požadavků
zadavatele specifikovaných v příloze č. 1A – 1R: Závazný návrh smlouvy.

10.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

10.1 Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu každé
příslušné části veřejné zakázky, pro niž podává nabídku.
Nabídková cena bude v nabídce uchazeče uvedena vždy v korunách českých bez DPH.
Uchazeči jsou povinni zpracovat nabídkovou cenu ve formě vyplnění zadavatelem závazně
stanoveného Formuláře pro zpracování nabídkové ceny (dále rovněž jen „Formulář“), který tvoří
přílohu č. 7A – 7R této zadávací dokumentace. Formulář je vytvořen ve formátu excel na celkem 1
listu souboru pro každou část veřejné zakázky samostatně. Uchazeči jsou povinni vyplnit
a v nabídce doložit všechny listy Formuláře, které jsou zadavatelem určeny pro vyplnění dle
příslušné části veřejné zakázky.
Uchazeči jsou povinni vyplnit všechna předem určená a barevně (žlutě) odlišená pole
jednotkových cen požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky.
Všechny výše uvedené položky Formuláře jsou uchazeči povinni vyplnit v souladu s konkrétními
informacemi a požadavky zadavatele obsaženými v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
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Uchazeč není oprávněn provádět ve Formuláři žádné další úpravy, změny či doplnění, nad
rámec výše uvedeného doplnění jednotlivých, zadavatelem předem určených polí Formuláře.
Zadavatel výslovně uvádí, že počty jednotek uvedené u jednotlivých položek Formuláře jsou
pouze předpokládaným počtem jednotek, stanoveným zadavatelem za prvních 12 měsíců od
uzavření smlouvy, za účelem získání porovnatelných nabídek uchazečů. Skutečný počet
odebraných jednotek bude záviset na aktuálních potřebách zadavatele. Celkový počet
zadavatelem odebraných jednotek v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy se tak může od
předpokládaného počtu jednotek lišit, tj. může být nižší či vyšší, popř. zadavatel některé
položky nemusí odebrat vůbec.
Zadavatel uchazeče upozorňuje, že předpokládaný počet jednotek plnění za 12 měsíců uvedený ve
Formuláři vychází ze zadavatelem předpokládaného množství plnění a je tak zadavatelem
stanoven jako nejvíce pravděpodobný model plnění pro účely zpracování srovnatelných nabídek
uchazečů.
Celková maximální nabídková cena v součtu za předpokládaný rozsah plnění za 12 měsíců
uvedená ve Formuláři v tabulce s označením „Celková maximální nabídková cena za
předpokládaný rozsah plnění v Kč bez DPH“ bude předmětem hodnocení nabídek v rámci
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Řádky celkové maximální nabídkové
ceny jsou automaticky vypočítány Formulářem a uchazeč není oprávněn tento řádek jakýmkoli
způsobem měnit, doplňovat či jinak zasahovat do nastavení automatického výpočtu. Způsob
hodnocení je podrobně popsán v bodě 11 této zadávací dokumentace.
Maximální nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním
veřejné zakázky. Součástí maximální sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky
a náklady uchazeče nezbytné pro řádné a úplné provedení veřejné zakázky, není-li touto zadávací
dokumentací výslovně stanoveno jinak.
Maximální nabídková cena za jednotku jednotlivé položky uvedená ve Formuláři (maximální
ceny za jednotlivé poskytované služby – maximální nabídková cena/jednotka v Kč bez DPH)
předložená uchazečem v jeho nabídce nesmí překročit zadavatelem stanovenou maximální
nepřekročitelnou cenu za jednotku jednotlivých položky uvedenou ve Formuláři (tzv.
Maximální přípustná Cena/jednotku v Kč bez DPH), která je ve vztahu ke každé jednotlivé položce
uvedena v červeně podbarvených polích sloupce „E“.
10.2 Podmínky, za nichž je možno upravit výši maximální nabídkové ceny
Maximální nabídkovou cenu lze měnit pouze v případě změny výše DPH v důsledku změny
právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je vybraný uchazeč
povinen k ceně plnění bez DPH účtovat DPH v platné výši.
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11.

Hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 78 a § 79 zákona podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena pro každou část veřejné zakázky.
Předmětem hodnocení bude celková maximální nabídková cena v Kč bez DPH stanovená
uchazečem v součtu za předpokládaný rozsah plnění za 12 měsíců v souladu s bodem 10 této
zadávací dokumentace pro příslušnou část veřejné zakázky. Jako nejvhodnější nabídka bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší maximální celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

12.

Požadavek na poskytnutí jistoty

12.1 Výše požadované jistoty
Zadavatel v souladu s ustanovením § 67 ZVZ požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši:
•

část 1 SSÚD 1:

300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých);

•

část 2 SSÚD 2:

240 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých);

•

část 3 SSÚD 3:

240 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých);

•

část 4 SSÚD 4:

240 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých);

•

část 5 SSÚD 5:

120 000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých);

•

část 6 SSÚD 6:

240 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých);

•

část 7 SSÚD 7:

120 000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých);

•

část 8 SSÚD 8:

240 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých);

•

část 9 SSÚD 9:

120 000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých);

•

část 10 SSÚD 10:

95 000,- Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých);

•

část 11 SSÚD 11:

120 000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých);

•

část 12 SSÚD 12:

95 000,- Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých);

•

část 13 SSÚD 13:

240 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých);

•

část 14 SSÚD 14:

150 000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých);

•

část 15 SSÚD 17:

60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých);

•

část 16 SSÚD 20:

210 000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých);

•

část 17 SSÚD 22:

120 000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých);

•

část 18 SSÚD 23:

120 000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých).

V případě, že dodavatel bude podávat nabídku na více částí veřejné zakázky, musí složit jistotu ve
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vztahu ke každé jednotlivé části, na kterou uchazeč podává svou nabídku samostatně.

12.2 Forma poskytnutí jistoty
Jistota bude poskytnuta formou:
a) neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu
ustanovení § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo
b) formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo
c) formou pojištění záruky dle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je
výpis z účtu uchazeče u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že uchazeč převedl částku ve výši
odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení peněžního
ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele. Potřebné údaje
pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele č. 43935041, kód
banky 0100. Variabilním symbolem platby bude IČO uchazeče, specifický symbol 12500.
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve
lhůtě pro podání nabídek.
Zadavateli připadne poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem
v případě, že uchazeč:
v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku; nebo
odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky podle § 82 odst. 2 a 4
ZVZ; nebo
neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ.
Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční
listiny vystavené bankou ve prospěch zadavatele jako věřitele (příjemce záruky), z jejíhož obsahu
jednoznačně vyplývá, že banka uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované
jistoty v případech předvídaných v ustanovení § 67 odst. 7 ZVZ, tedy pokud uchazeč v rozporu se
zákonem či zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu
podle ustanovením § 82 odst. 3 a 4 ZVZ. Poskytnutá jistota může připadnout zadavateli též
v případě, kdy uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy dle ustanovení § 82
odst. 4 ZVZ.
Platnost bankovní záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky
a trvat po celou dobu zadávací lhůty.
Originál bankovní záruky bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních
dokumentů a vrátit uchazeči. Současně s originálem bankovní záruky uchazeč vloží do nabídky
rovněž i jeho kopii, která bude pevně spojena s nabídkou.
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Pro poskytnutí jistoty formou pojištění záruky platí ustanovení § 67 odst. 6 ZVZ, tzn., že pojistná
smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má nárok na
pojistné plnění je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek
vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnění.
Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že pojišťovna poskytne zadavateli plnění až do
výše požadované částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele
v souladu s ustanovením § 67 ZVZ, a to na základě sdělení zadavatele, že uchazeč:
v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku; nebo
odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky podle § 82 odst. 2 a 4
ZVZ; nebo
neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ.
Platnost záruční listiny musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a trvat
po celou dobu zadávací lhůty.
Originál záruční listiny bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních
dokumentů a vrátit uchazeči. Současně s originálem záruční listiny uchazeč vloží do nabídky
rovněž i její kopii, která bude pevně spojena s nabídkou.
Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku,
odmítl-li uzavřít smlouvu podle ustanovení § 82 odst. 2 a 4 ZVZ nebo nesplnil-li povinnost
poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ,
má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo
mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

13.

Požadavky na zpracování nabídky, zadávací lhůta

13.1 Podmínky a požadavky na zpracování nabídek
1.

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
a uvedením konkrétní částí veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána. V případě, že
uchazeč bude podávat nabídky na více částí veřejné zakázky, musí být nabídka na
každou část veřejné zakázky podána v samostatné obálce označené dle výše uvedeného.

2.

Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty ke každé části veřejné zakázky, na kterou je
nabídka podávána. Uchazeč, který podává nabídky na více částí veřejné zakázky, může
předložit dokumenty dle doporučeného obsahu (pořadí) nabídky dle bodu 13.1 odst. 9 této
zadávací dokumentace, které jsou zcela shodné pro všechny části veřejné zakázky, pouze
v jedné nabídce na jednu část veřejné zakázky s tím, že ve zbylých nabídkách na zbylé části
veřejné zakázky zřetelně označí, jakých dokumentů se tato skutečnost týká a v jaké nabídce
(na jakou část veřejné zakázky) jsou tyto dokumenty uvedeny.
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3.

Na obálce bude uvedeno velkými písmeny "N E O T E V Í R A T" a obálka bude na spojích
opatřena podpisem uchazeče, případně razítkem. Na obálce musí také být uvedeny
identifikační údaje uchazeče.

4.

Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje).

5.

Nabídka bude obsahovat v souladu s ustanovením § 68 ZVZ návrh smlouvy podepsaný
oprávněnou osobou uchazeče (pro každou část veřejné zakázky, pro kterou uchazeč
podává nabídku samostatně).

6.

Uchazeč předloží nabídku (v listinné verzi) v originále a v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž
originál nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní případné výtisky budou
označeny jako „Kopie“. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez
škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál
či Kopii, též údaje níže uvedené. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků,
budou očíslovány vzestupnou řadou.

7.

Uchazeč předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (CD či DVD). Informace
na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na technickém nosiči dat
uchazeč předloží zejména návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

8.

Součástí nabídky musí být čestné prohlášení uchazeče podle ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ
(dodavatel je oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace):
a) 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,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.

9.

Zadavatel doporučuje zpracování nabídky v následujícím pořadí (pro každou část veřejné
zakázky, pro kterou uchazeč podává nabídku):
a) Krycí list nabídky s těmito údaji (dodavatel je oprávněn využít formulář, který je
přílohou č. 2 této zadávací dokumentace):
identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v ustanovení § 17 písm. d)
ZVZ,
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kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi
uchazečem

a zadavatelem,

resp.

osobou

pověřenou

zadavatelskými

činnostmi,
celková nabídková, tj. cena za předpokládaný rozsah plnění stanovená
v souladu s bodem 10 této zadávací dokumentace,
příp. další údaje.
b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
c) návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (viz příloha č. 1A – 1R této zadávací
dokumentace) na každou z dotčených částí,
d) doklady prokazující splnění kvalifikace (předkládá-li nabídku více dodavatelů
společně rovněž smlouvu o solidární odpovědnosti podle ustanovení § 51 odst. 6
ZVZ),
e) identifikační údaje subdodavatelů - prohlášení o subdodavatelích (dodavatel je
oprávněn využít formulář, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace),
f) nabídková cena v požadovaném členění dle bodu 10 této zadávací dokumentace
(viz Příloha č. 7A – 7R zadávací dokumentace) pro každou část veřejné zakázky, pro
kterou uchazeč podává svou nabídku samostatně,
g) čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (dodavatel je oprávněn využít formulář, který
tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace),
h) ostatní dokumenty, které mají dle uchazeče tvořit obsah nabídky.
13.2 Zadávací lhůta
Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty podle ustanovení
§ 43 ZVZ, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 180 dnů.

14.

Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno
za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou
funkcionalitu.
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15.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná (emailová) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě zasílat k rukám
kontaktní osoby uvedené v bodě 2 této zadávací dokumentace (i prostřednictvím e-mailu).
V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné
lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty, vč.
přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu. Zadavatel
vždy současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

16.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

do 8. 2. 2016, 10:00 hod.

Místo podání nabídek:

Dodavatel je povinen doručit nabídku v listinné podobě do
podatelny na kontaktní adrese zadavatele: Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha (provozní doba
podatelny je v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin).
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek stanovené výše.

17.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bezprostředně po
uplynutí lhůty uvedené v bodě 16 této zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami se
bude konat na kontaktní adrese zadavatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00
Praha. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za
uchazeče, které se prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo
uchazeče – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

18.

Další podmínky a práva zadavatele

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu se ZVZ.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob
a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, je-li to nezbytné
pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ.

19.

Seznam příloh

Příloha č. 1A: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 1 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1B: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 2 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1C: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 3 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1D: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 4 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1E: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 5 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1F: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 6 veřejné zakázky;
Příloha č. 1G: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 7 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1H: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 8 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1I: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 9 veřejné zakázky;
Příloha č. 1J: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 10 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1K: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 11 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1L: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 12 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1M: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 13 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1N: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 14 veřejné
zakázky;
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Příloha č. 1O: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 15 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1P: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 16 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1Q: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 17 veřejné
zakázky;
Příloha č. 1R: Závazný návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky pro část č. 18 veřejné
zakázky;
Příloha č. 2: Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 3: Čestné prohlášení pro prokázání některých základních kvalifikačních předpokladů
(vzor)
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor)
Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů (vzor)
Příloha č. 6: Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor)
Příloha č. 7A: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 1 veřejné zakázky;
Příloha č. 7B: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 2 veřejné zakázky;
Příloha č. 7C: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 3 veřejné zakázky;
Příloha č. 7D: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 4 veřejné zakázky;
Příloha č. 7E: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 5 veřejné zakázky;
Příloha č. 7F: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 6 veřejné zakázky;
Příloha č. 7G: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 7 veřejné zakázky;
Příloha č. 7H: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 8 veřejné zakázky;
Příloha č. 7I: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 9 veřejné zakázky;
Příloha č. 7J: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 10 veřejné zakázky;
Příloha č. 7K: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 11 veřejné zakázky;
Příloha č. 7L: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 12 veřejné zakázky;
Příloha č. 7M: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 13 veřejné zakázky;
Příloha č. 7N: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 14 veřejné zakázky;
Příloha č. 7O: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 15 veřejné zakázky;
Příloha č. 7P: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 16 veřejné zakázky;
Příloha č. 7Q: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 17 veřejné zakázky;
Příloha č. 7R: Formulář pro zpracování nabídkové ceny - pro část č. 18 veřejné zakázky;
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Příloha č. 8: Přehled dostupných dat
Příloha č. 9: Interní předpisy ŘSD

V Praze dne 15.12.2015

………………………………...
Ing. Pavol Pecha
ředitel provozního úseku
Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy pro část č. 3 veřejné zakázky
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
I.

Specifikace úseku – místa plnění dle Smlouvy

Střediska správy a
údržby

Oz
n.

Délk
Spravovaný
a
Označe
úsek
Označe
úsek
ní
(začátek/ko
ní
u
sjezdu
nec) [km]
[km]

km

96,0
104

112

SSÚD
Velký
3
Beranov

D1

93,9 141,5

47,6

119

134

141

II.

Název

Mikulášov - parkoviště v obou
směrech

104,
Větrný Jeníkov
0
111,
Pávov - parkoviště v obou
0 směrech
112,
Jihlava
6
119,
Velký Beranov
2
121,
Jamenský potok - parkoviště v
8 obou směrech
133,
Měřín
8
139,
Kochanov - parkoviště v obou
0 směrech
141,
Velké Meziříčí-západ
0

Vyprošťovací a odtahové služby na dálnicích a rychlostních komunikacích v ČR

Provoz na uvedených komunikacích vyžaduje v případě nehody, nebo poruchy vozidla, aby
správce komunikace, jakožto zodpovědný subjekt za plynulý provoz, zajistil co nejrychlejší
odstranění překážky a obnovil provoz v plném rozsahu. Současný stav a předpokládaný
vývoj intenzit provozu, přes všechna předpokládaná opatření ke snížení nehodovosti
vyžaduje systémové řešení profesionalizace vyprošťovacích a odtahových činností, zaměřené
na přímou a úzkou součinnost správce komunikace tj. Objednatele s Policií ČR (dále jen
„PČR“) a vyprošťovacími a odtahovými společnostmi s dostatečnou kapacitou techniky
a vyškoleného odborného personálu potřebné specializace.
Vyprošťovací a odtahové služby musí zabezpečit snížení škod po nehodách a poruchách
vozidel na dálnicích a rychlostních silnicích tím, že budou prováděny na svěřeném úseku
komunikace rychle a bezpečně, včetně ostatních navazujících činností k zabezpečení
bezpečného provozu, zajištění ochrany nezraněných účastníků nehod, nebo ochrany majetku
poškozených dopravců na chráněném parkovišti.
Poskytovatel zajišťující vyprošťovací a odtahové služby včetně souvisejících služeb musí být
vybaven speciální vyprošťovací technikou, včetně speciálních pomůcek pro různé typy
havarovaných (nepojízdných) vozidel a vybavení pracovníků pro rizikové práce na dálnicích
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Příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy pro část č. 3 veřejné zakázky
a rychlostních silnicích. Poskytovatel musí disponovat dostatečnou kapacitou pracovníků
s širokými

znalostmi

konstrukce

vozidel,

základními

znalostmi

pro

manipulaci

s nebezpečným materiálem a vyškolenými pro práce na dálnicích a rychlostních komunikací
podle bezpečnostních předpisů.
III.

Základní právní předpisy

Základní právní předpisy, které musí být při plnění Smlouvy respektovány, jsou:
•

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

•

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů

•

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

•

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

•

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů

•

zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění
pozdějších předpisů

•

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

•

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel je dále povinen respektovat obecné právní předpisy upravující bezpečnost
práce, včetně předpisů Objednatele, zejména Směrnici GŘ č. 4/2007 – pravidla bezpečnosti
práce na dálnicích a silnicích, ve znění všech pozdějších změn platných po nabytí platnosti
Smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje, že v souladu s výše uvedenými předpisy vztahujícími se
k bezpečnosti práce bude plnění dle odst. III. Smlouvy realizováno vždy nejméně 2 osobami
Poskytovatele.
Poskytovatel je současně povinen realizovat činnosti dle Smlouvy v souladu s platnými a
účinnými provozními směrnicemi Objednatele.
K datu zahájení zadávacího řízení na zadání plnění dle Smlouvy se jedná o níže uvedené
provozní směrnice Objednatele:
•

PS 2/14 _Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích za provozu

•

PS 3/14 _Práce v jízdních pruzích a v SDP na směrově rozdělených komunikacích za
provozu

•

PS 4/14 _Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích za provozu
2
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•

PS 5/14 _ Přecházení směrově rozdělených komunikací při práci za provozu

•

PS 6/14 _Označování vybraných překážek provozu na směrově rozdělených
komunikacích

•

PS 7/14 _Označení a vybavení vozidel pro práci na směrově rozdělených
komunikacích

•

PS 8/14 _Odhad vzniku a vývoje kolon při pracovních místech na směrově
rozdělených komunikacích

IV.

•

PS 9/14 _Noční práce na směrově rozdělených komunikacích

•

R 83_Výstražné oděvy
Další požadavky na předmět Smlouvy

Vyprošťovací a odtahové služby budou omezeny jen na území dálnic a rychlostních silnic
s hlídaným parkovištěm, případně místem za nejbližším výjezdem, které určí majitel
havarovaného (nepojízdného) vozidla a z těchto míst bude další odtah proveden dle
pravidel pojišťoven.
Vzhledem k zajištění ochrany majetku po nehodě (např. uskladnění havarovaného
(nepojízdného) vozidla, včetně nepoškozeného havarovaného zboží) musí Poskytovatel
disponovat hlídaným parkovištěm pro daný úsek – místo plnění.
Vyprošťovací a odtahové služby budou realizovány ve vztahu ke všem typům vozidel (tedy
jak pro vozidla do 3,5 t hmotnosti, tak pro vozidla od 3,5 t hmotnosti až nad 25 t hmotnosti),
včetně překládky a odvozu havarovaného nákladu všeho druhu, včetně zboží dle ADR
(Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), ATP (Dohoda
o mezinárodních

přepravách

zkazitelných

potravin

a specializovaných

prostředcích

určených pro tyto přepravy) a nadrozměrného nákladu, z místa zásahu a v minimálním čase.
Minimalizace doby omezení provozu na dálnicích a rychlostních silnicích
V přímé návaznosti na zásah k ochraně zdraví po nehodě nebo po poruše vozidla na
komunikaci je nutno v co nejkratší době odstraněním překážky zprovoznit pozemní
komunikace v souladu s právními předpisy o bezpečnosti provozu dopravy.
Poskytovatel musí zajistit zásah v místě plnění - místa dopravní nehody (místa vyproštění)
do 30 minut prvním vozidlem. Doba 30 minut na dojezd prvního vozidla představuje
maximální dobu k dojezdu do místa zásahu (na místo plnění).
Minimalizace škod po nehodě – poruše vozidla
Při zásahu je třeba vyloučit neodborný (hrubý) způsob vyprošťovacích prací a naopak
s využitím speciální techniky a profesně vyškolených výkonných pracovníků minimalizovat
škody po nehodě nebo poruše vozidla:
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•

minimalizace doby zastavení nebo omezení provozu z důvodů překážky na
komunikaci, s cílem snížení škod národního hospodářství státu a účastníků kongescí,

•

na majetku poškozeného dopravce,

•

na majetku správce komunikace,

•

na sousedních pozemcích s komunikacemi.

Vozidla zajišťující označování překážek a pracovních míst musí být doplněna světelnou
rampou (nebo šipkou) ve smyslu TP 66 - Zásad pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích (http://www.pjpk.cz/TP%2066.pdf). Přechodné dopravní značení,
výstražné, předzvěstné a informativní vozíky musí být v souladu s Požadavky na provedení
a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě
ŘSD ČR a Požadavky na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků
používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR.
Poskytovatel musí disponovat minimální potřebnou technikou z hlediska naplnění
požadavků Objednatele na vyprošťovací a odtahové práce a s nimi související práce.
Minimální potřebná technika je stanovena s ohledem na požadavek zadavatele na schopnost
zajištění minimálně 2 plnohodnotných zásahů k odstranění překážky provozu na dvou
místech svěřeného úseku současně, při nepřetržité službě 24 hodin/den a s ohledem na
parametry vozidel v provozu na komunikacích v České republice.
Zabezpečení majetku a bezpečnosti všech účastníků nehody (poruchy) vozidla
a vyprošťovacích a odtahových služeb
Poskytovatel zajistí bezpečnost a základní péči o účastníky (mimo péči Integrovaného
záchranného systému) z havarovaných a nepojízdných vozidel (poskytnutí přístřeší,
hygienického zázemí, asistenční pomoc dispečera, odvoz, zajištění prostoru a občerstvení
pro základní péči po nehodě apod.) a zajistí poškozená nebo nepojízdná vozidla proti jejich
zcizení, případně zcizení jejich částí. Poskytovatel musí zajistit místnost pro účastníky
havarovaných či jinak nepojízdných vozidel, včetně sociálního zařízení v dosahu stanoviště
techniky zásahu pro dočasné zajištění sociálních potřeb osob.
Veškeré práce při vyprošťovacích a odtahových činnostech musí být realizovány odborně,
profesionálně a s dostatečnou kapacitou pracovníků a speciální techniky. Pracovníci musí
disponovat vysokou úrovní praxe, profesních znalostí a bezpodmínečným dodržováním
bezpečnostních pravidel.
Všechny zasahující osoby (včetně řídících pracovníků) musí být vybaveny speciálními
ochrannými pomůckami (oděv, obuv, doplňky apod.) dle aktuálně platné ČSN EN ISO 20471
(dělníci vzor B1 pro práci ve dne a B2 pro práci v noci).
Poskytovatel musí zajistit dodržování zákazu volného pohybu osob na dálnicích
a rychlostních silnicích, zejména nezraněných účastníků nehod nebo pasažérů (např. kuřáků)
autobusu při kongesci. V případě nezraněných účastníků nehod je třeba zajistit jejich
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ochranu a poskytnutí minimální sociální péče na bezpečném místě.
Bezprostřední zajištění bezpečného provozu po nehodě
Poskytovatel je povinen zajistit prvotní opravné práce na poškozené komunikaci nezbytné
pro okamžité uvedení předmětné komunikace do provozu (např. prvotní provizorní oprava
zádržného systému). Jestliže z důvodů rozsahu poškození vozovky po dopravní nehodě
(např. velký rozsah poškozených svodidel) nebude možné zajistit opětovné uvedení
předmětné komunikace do provozu, bude Poskytovatel povinen zajistit nezbytné dopravní
značení v souladu se Smlouvou.
Ekologické škody – bezpečné nakládání s poškozeným nebezpečným zbožím po
havárii (poruše) a odtahu vozidla
Poskytovatel bude řešit a zajišťovat problematiku škod po nehodě. Především z důvodu
četnosti se jedná o škody na havarovaném vozidle, kde obvykle dojde k porušení částí
motoru, ostřikovačů a brzd, ze kterých následně vytékají na vozovku nebo i mimo
nezpevněný povrch, dle místa zastavení vozidla po nehodě, provozní kapaliny.
Poskytovatel bude také řešit a zajišťovat problematiku škod po nehodě s nebezpečným
nákladem (např. když dojde k porušení obalů nebo cisterny). I přes to, že samotnou detekci
nákladu provedou obvykle hasiči a likvidaci nebezpečného nákladu specializovaná
společnost, jedná se o situace, kdy na místo nehody, kde nebyli přivoláni hasiči, dojede
Poskytovatel. Je proto třeba, aby vybraní pracovníci (řidiči) Poskytovatele, kteří budou
Poskytovatelem povoláni k nehodám v režimu ADR, měli školení řidičů pro ADR.
Podmínky Poskytovatele při zásahu nehody havárie vozidla se zbožím – látkami
nebezpečnými pro životní prostředí, jsou zakotveny v souladu s ADR v zákoně č. 111/1994
Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v části III § 22.
Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy jsou také havárie vozidel s nebezpečným
nákladem, musí Poskytovatel i pro případ odtahu nepojízdného vozidla zajistit
bezpečnostního poradce ADR a odborné školení pro výkonné pracovníky zásahu.
V.

Technické a personální zajištění

Poskytovatel musí zajistit realizaci předmětu Smlouvy nepřetržité (24 h/den), včetně
kontaktního dispečerského pracoviště.
Poskytovatel musí zajistit nasazení optimálního počtu speciální techniky, včetně speciálního
vybavení k zajištění dostatečné kapacity za účelem odstranění překážky, zejména:
•

Odtahové techniky pro havarovaná vozidla do 3,5 t (Tato technika slouží pro
odtah osobních vozidel, malých dodávek či nákladních vozidel.)

•

Odtahové techniky pro havarovaná vozidla nad 3,5 t (Tato technika slouží pro
odtah osobních vozidel, malých dodávek či nákladních vozidel.)

•

Vyprošťovací a odtahové speciály pro velká nákladní vozidla a jízdní soupravy
5

Příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy pro část č. 3 veřejné zakázky
•

Jeřáby

•

Nákladní, manipulační a nakládací technika

•

Signalizační a výstražná technika

•

Elektrocentrály, světelné centrály

Poskytovatel musí zajistit nasazení dostatečné kapacity odborně školených pracovníků dle
profesí na zásah. Výbava pracovníků musí být v souladu s pravidly pro bezpečný pohyb
osob na dálnicích a rychlostních silnicích.
Poskytovatel musí zabezpečit vyprošťování a odtahy všech druhů vozidel oprávněných
k jízdě po dálnicích a rychlostních silnicích a jejich částí (vraky), včetně těch, které se
v důsledku dopravní nehody nebo poruchy nacházejí mimo vozovku a nelze je vyprostit
jinak, než z dané komunikace.
Poskytovatel musí provést základní označení překážek provozu na dálnicích a rychlostních
silnicích a míst dopravních nehod dle platných technických podmínek, viz § 45 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a navazující právní předpisy.
Poskytovatel je povinen zajistit odborným zásahem vyškolených pracovníků minimalizaci
škod po dopravní nehodě na havarovaném, nebo odtahovaném vozidle, nákladu, pozemní
komunikaci a pozemcích s pozemní komunikací sousedních.
Poskytovatel je povinen provést ekologický úklid povrchu vozovky vyteklých provozních
kapalin po dopravní nehodě nebo poruše vozidla, případně poskytnout pomoc
specializovanému subjektu při ekologické likvidaci odpadů a havarovaného nebezpečného
nákladu i mimo pozemní komunikaci.
Poskytovatel je povinen zabezpečit odvoz a ochranu poškozeného nebo odtaženého vozidla
a nákladu na určené, zabezpečené parkoviště vozidel (Plocha musí být zkolaudovaná jako
parkoviště nákladních a osobních vozidel, se zajištěním případného úniku nebezpečných
látek a provozních kapalin z havarovaných vozidel v souladu s normou ČSN 736056
„Odstavné a parkovací plochy a návazné předpisy k ochraně povrchových vod“), výjimečně
dle požadavku majitele vozidla do určeného místa max. do vzdálenosti cca 50 km od místa
nehody. Velikost odstavné plochy pro havarovaná vozidla – nejméně 2 000 m2 pro
komunikaci s intenzitou provozu svěřeného úseku do 35 000 jednotkových vozidel za 24
hodin (platné pro SSÚD č. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 23) a 4 000 m2 pro komunikace
s vyšší intenzitou provozu (platné pro SSÚD č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13). Nad 50 km lze přepravu
zajistit mimo rámec zásahu na objednávku pro veřejnou nákladní dopravu.
Poskytovatel je povinen provést překládku a odvoz nákladu (přepravovaného zboží)
z havarovaných a nepojízdných vozidel, včetně případné následné deponace, včetně ochrany
nepoškozeného zboží.
•

Minimální požadavky na techniku a zařízení
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Všechna vozidla, stroje a zařízení musí být způsobilá pro práce na dálnicích a rychlostních
silnicích dle platných norem po celou dobu plnění dle Smlouvy.
Objednatel požaduje, aby Poskytovatel vybavil všechny vozidla funkčním systém GPS
a zajistil prostřednictvím GPS předávání informací Objednateli v rozsahu níže uvedené
datové věty. Datová věta bude v otevřeném formátu (XML, CSV) s minimálními
informacemi o datu, RZ vozidla, jeho poloze (GPS poloha v souřadnicovém formátu WGS84
nebo S-JTSK), a činnosti vozidla.
Speciální nástavby a výbava techniky musí mít platné homologace k účelu použití
(„Požadavky na vybavení a označení inspekčních, údržbových, asistenčních, odtahových a dalších
vozidel používaných pro práce na směrově rozdělených komunikacích za provozu mimo označené
pracoviště“) dle platných směrnic Objednatele. Dále musí mít výstražné zařízení oranžové
barvy (majáky, rampy) schválené dle předpisů pro práce na dálnicích a rychlostních
silnicích.
Poskytovatel musí na vyžádání Objednatele prokázat, že disponuje vozidly, stroji
a zařízením nezbytným pro realizaci předmětu dle Smlouvy po celou dobu poskytování
plnění dle Smlouvy.
Sdílení vozidel, strojů a zařízení v souvislosti s plněním více částí Veřejné zakázky dle
uzavřených Smluv v jakýchkoliv formách majetkové dispozice je vyloučeno, s výjimkou
sdílení jeřábu s minimální nosností 50 tun. Jeřáb s minimální nosností 50 tun může být sdílen
pro účely zajišťování plnění z uzavřených Smluv u maximálně dvou částí Veřejné zakázky
s bezprostředně sousedícími úseky dálnic/rychlostních silnic.

•

Minimální požadovaná technika pro plnění dle Smlouvy:

Vyprošťovací a odtahový speciál s výsuvným ramenem (tzv. „brýlemi“), pro vozidla nad 7,5
t – celkem min. 2 ks (1 ks min. 8 x 4 a 1 ks min. 6 x 4), s výbavou minimálně 2 navijáků
s tahem minimálně 20 t na jeden naviják, minimálně výsuvné rameno o nosnosti 30 t.
Celkový počet speciálních vozidel respektuje požadavek dvou zásahů v krátké časové
návaznosti na svěřeném úseku.
Pro úseky s nadmořskou výškou nad 500 m n. m. jsou požadovány vyšší nároky na
vyprošťovací techniku – nasazení speciálu na podvozku 8 x 4, 8 x 6 nebo vyšší.
Vyprošťovací autojeřáb s navijákem s nosností ramene min. 14 t – min. 2 ks a s navijákem
s min. tahem napřímo 14 t.
Vyprošťovací autojeřáb s navijákem s nosností ramene min. 50 t – min. 1 ks a s navijákem
s min. tahem napřímo 50 t. Jeden jeřáb 50 t může být v přehledu Poskytovatele vykázán
v dispozici pro dva poskytovatele sousedních úseků (částí Veřejné zakázky).
Tahač návěsů – minimálně 2 ks (z toho min. 1 ks s hydraulickým vývodem pro pohon
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hydraulických zařízení návěsů).
Nízkoložný návěs – minimálně 2 ks (z toho min. 1 ks s ložnou plochou a nosností pro
kompletní návěsovou soupravu).
Vysokozdvižný vozík s nosností minimálně 3,5 t - min. 1 ks.
Odtahová vozidla:
- minimálně 3 ks pro nepojízdné vozidlo do hmotnosti minimálně 3,5 t,
- minimálně 1 ks pro nepojízdné vozidlo o hmotnosti minimálně od 3,5 do 7,5 t.
Každé s minimální výbavou jednoho zařízení - hydraulická ruka, sklopná plošina
s navijákem, odtahové hydraulické „brýle“ nebo vzájemně kombinované.
Smykem řízený nakladač nebo obdobný kolový nakladač (kombinace pro přeložení sypkých
i paletovaných materiálů) – min. 2 ks.
Kontejnerové vozidlo (se sklápěním):
- s nosnosti do 10 t - min. 1 ks,
- nad 10 t - min. 2 ks s podvozkem 6 x 2.
Servisní vozidlo pro přepravu servisní techniky a pomůcek – min. 2 ks, včetně výbavy
montážních pracovních nástrojů.
Zásahové osobní vozidlo do 3,5 t s výstražným světlem oranžové barvy – min. 2 ks.
Sady vaků - speciální vybavení a pro vyprošťování a minimalizaci škod v tunelech a na
mostech: - Sada vaků: min. 6 ks vaků s min. zdvihem 150 cm k vyprošťování převrácených
nákladních vozidel a autobusů; pro práce v tunelu 2 sady pro převrácení vozidla bez
jeřábové techniky. Vázací pomůcky pro různé typy havarovaných vozidel (závěsy, oka,
pásy, atp.).
Speciální pomůcky pro rychlé odstranění překážky s ohledem na minimalizaci škod (např.
podložky pod pneumatiky pro boční posuv vozidla, náhradní zařízení pro zablokované kolo
vozidla nad 12 t apod.).
Světelná centrála / osvětlovací souprava (elektrocentrála, včetně sady světel s výškou
vysunutí světel nejméně 6 m nad komunikaci), nebo výsuvný stožár na vyprošťovacím
odtahovém speciálu pro vozidla nad 7,5 t.
Souprava zabezpečovacích signálních zařízení dle „Zásad pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích vydaných Ministerstvem dopravy ČR, čj. 52/203-160LEG/1“ – min. 2
sady, (tj. min. 2 ks návěstí a 4 ks předzvěstí).
Minimálně 1 vozidlo pro přepravu nezraněných účastníků nehody (8 a více osob) pro použití
dle potřeby 24 hod. denně.
Kontaktní dispečerské pracoviště s komunikační výbavou s dosažitelností 24 hodin dle určení
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žadatele.
Zásahová technika určená k předmětným službám pro daný úsek dálnice/rychlostní silnice
musí být v době mimo zásah parkována na zásahovém stanovišti s dosažitelným dojezdem
do 30 minut k místu nehody od okamžiku výzvy k zásahu ve smyslu čl. IV Smlouvy. Místo
zásahového stanoviště bude oznámeno příslušnému správci komunikace - SSÚD.
•

Minimální personální požadavky

Poskytovatel musí zajistit minimálně 2 pracovníky (mechaniky) a 1 dispečer na 1 zásah (pro
2 zásahy 4 mechanici a 1 dispečer) pro dodržení bezpečnosti práce s vyloučením ostatních
účastníků provozu.
Poskytovatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky k dispozici nejméně 4 členný
realizační

tým

složený z osob

zastávajících níže uvedené pozice

a disponujících

následujícími kvalifikačními předpoklady:
Vedoucí technický pracovník – minimálně 1 osoba – tato osoba musí mít odbornou
kvalifikaci:
-

minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,

-

minimální praxi 1 rok s odtahovými a vyprošťovacími službami (zejména v oblasti
organizace odtahových a vyprošťovacích služeb, posuzování a rozhodování o způsobu
provedení vyprošťovacích a odtahových služeb, apod.),

-

minimálně 3 prokazatelné zkušenosti s odtahem a vyproštěním vozidla při dopravní
nehodě.

Pracovník dispečinku – minimálně 3 osoby – tyto osoby musí mít odbornou kvalifikaci:
-

minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,

-

minimální praxi 1 rok na pozici dispečera.

Objednatel nepřipouští, aby prostřednictvím jedné osoby bylo splněno více požadavků na
kvalifikaci uvedených členů realizačního týmu současně, tedy realizační tým musí obsahovat
alespoň 4 osoby.
Ostatní pracovníci pro překládku havarovaného nákladu a úklidové práce na dálnicích
a rychlostních silnicích
Poskytovatel u těchto ostatních pracovníků zajistí, aby účast na dopravní nehodě či jiné
mimořádné události byla pokryta alespoň z 50 % kvalifikovanými pracovníky.
Alespoň u 7 pracovníků budou doloženy následující kvalifikační předpoklady:
- praxe minimálně 1 rok (s účastí na alespoň 5 dopravních nehodách a 3 odtazích),
- doložení absolvovaných odborných školení ze strany zaměstnavatele,
- zdravotní způsobilost.
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Objednatel se zavazuje proškolit pracovníky Dodavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při prací.
Na vyzvání Objednatele se Dodavatel zavazuje doložit certifikáty pravidelných školení
svých zaměstnanců.

Poskytovatel musí zajistit minimálně následující kvalifikaci pracovníků vykonávajících
plnění dle Smlouvy:
a) profesní průkazy pro obsluhu strojů a zařízení, stanovené pro obsluhovanou techniku,
b) školení bezpečnosti práce pro práce na dálnicích a rychlostních silnicích,
c) znalost technologických postupů pro práce na dálnicích a rychlostních silnicích, zejména
vymezení prostoru a pohybu pracovníků a označení místa zásahu v souladu s platnými
předpisy,
d) odborné školení o konstrukci vozidel a použití speciálního vybavení pro plnění dle
Smlouvy
e) odborné školení pro práci s nebezpečným nákladem na úrovni řidiče nákladu a odborné
školení pro práci s nadrozměrnými a zvláště těžkými zásilkami.
Poskytovatel musí zajistit minimálně následující péči o zdraví pracovníků vykonávajících
plnění dle Smlouvy:
a) zajištění pravidelných a speciálních zdravotních prohlídek zaměřených na fyzický stav
a zejména kontrolu sluchu a očí pro všechny pracovníky, kteří provádějí práce na dálnicích
a rychlostních silnicích na místě zásahu,
b) zajištění zdravotních prohlídek profesionálních řidičů vozidel,
c) zajištění zdravotních prohlídek mechaniků, vyžadovaných předpisy Objednatele pro
práce s ostatními stroji na dálnicích a rychlostních silnicích.
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