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Zadávací dokumentace

pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadáváníveřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon" nebo „ZZVZ"),
ve zjednodušeném podlimitním řízení

s názvem

„ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY PRO MĚSTO BEROUN"

ČÁSTI
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍKVALIFIKACE A POKYNY PRO
ZPRACOVÁNÍNABÍDKY

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

iisBeroun
V Berouně, dne 03. 08. 2018

Ve smyslu úst. § 53 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále
jen „zákon"), Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku
na služby:

„Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun'

l.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1. 1.

Zadavatel:

l . 2.

Název:

Město Beroun

Sídlo:

Husovo nám. 68, Beroun-Centmm, 266 Ol Beroun

IČ:

00233 129

DIČ:

CZ00233129

Právní forma:

801 - obec

Zastoupený:

Mgr. Ivan Kus, starosta města

Kód státu:

cz

Identifikační údaje o zástupci zadavatele

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle úst. § 43 zákona
Název:

ELCOS GROUP s.r. o.

Sídlo:

V Závětří 1036/4, Praha 7 - Holešovice, 170 00

Korespondenční adresa:

Radlická 2000/3, Praha 5, 150 00

Statutární zástupci:

Mgr. Lenka Hádkova/ Mgr. Eva Kaiserová,jednatelé

IČ:

03147932

DIČ:

CZ03147932

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Hejl, Mgr. Eva Kaiserová

Tel:

+420 257 095 479

E-mail:

verejne.zakazky@elcos.cz

Zástupce zadavatele je v souladu s ustanovením § 43 zákona zmocněn k zastupování
zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejícíchse zadávacím řízením s výjimkou
výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo
rozhodnutí o námitkách.
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2.

INFORMACE O PŘEDMĚTU

ZAKÁZKY

2. 1.

Název veřejné zakázky: „Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun".

2.2.

Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
Název CPV kódu: Architektonické,technické a plánovací služby CPV Kód: 71240000-2
Název CPV kódu: Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

2.3.

CPV Kód: 71241 000-9

Druh veřejné zakázky: služby

2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí do 2. 893. 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná
hodnota je stanovena v souladu s ustanovením § 16, § 21 zákona.
2.5. Předmět a popis veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázkyje zpracováníkoncepce dopravy města Beroun do roku 2030.
Koncepce dopravy bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou
dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť všechny tyto druhy dopravy se vzájemně
ovlivňují. Hlavním cílem je vytvořit vyvážený funkční dopravní systém šetrný k životnímu
prostředí s významnou rolí veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy a
usměrněnou automobilovou dopravou. V rámci koncepce dojde kmetaanalýze dat z již
existujícíchdokumentů města a k analýze stávajícíhostavu. Výstupem bude detailně popsaný
rozsah problémů a příležitostí. Koncepce bude sloužit jako podklad pro řešení konkrétních
opatření v oblasti dopravy a pro plánování budoucích investic do veřejné dopravní
infrastmktury.
Koncepce bude složena z částí:

l. Analytická část (analýza současné situace v řešeném
průzkumy, metaanalýza stávajícíchdat)

území z hlediska dopravy,

Město Beroun poskytne následující strategické dokumenty:

• Uzemní plán Beroun (03/2017)
• Strategický plán rozvoje města Beroun (2005)
• Generel dopravy berounské aglomerace (2007)

• Generel cyklistickédopravy (2007)
• Dopravní model včetně dodatku (2013)
• Ekologická studie (1999 - průběžně aktualizována)
• Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu
v Berouně (2017)

silnice 11/605

• Studie parkování v centrální části města Beroun a prověření navýšení kapacity na
sídlišti Plzeňské předměstí (2017)
• Demografická studie města Beroun do roku 2035
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2. Návrhová část (návrh opatření a aktivit, vytvoření akčního plánu, systém monitoringu
včetně všech případných doprůzkumů dopravy nutných k realizacizakázky).
• Městská hromadná doprava (omezení osobní automobilové dopravy ve městě)
návrh MHD linek včetně rozvojových oblastní města
• Cyklistickou dopravu

• Optimalizace dopravy v městské památkové zóně
• Vyhodnocení dopadů regionální dopravy na území města
• Systém monitoringu dopravy

2.6. Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení:

neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

Předpokládané ukončení: předpoklad ukončení 01/2020
Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že podpis smlouvy o dílo a tím
zároveň zahájení plnění jsou podmíněny řádným dokončením zadávacího řízení.
2. 7.

Místo plnění:

Místem plnění je město Beroun.

3.

3. 1.

FINANCOVÁNÍ

Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Zaměstnanost, číslo projektu
CZ.03.4. 74/0.0/0.0/16 058/0007396 a vlastních finančních prostředků zadavatele.

3.2.

Dodavatel je povinen umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům-provedení kontroly svého
účetnictví a realizace zakázky,jak vyplývá ze zákona č. 320, 2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb. kontrolní řád, ve
znění pozdějších předpisů.

3.3.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejícís realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně 10

let po ukončení realizace. Pokud je v českých právních

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce respektovat a dodržet
3.4.

Dodavatel je povinen minimálně 10 let po ukončení realizace poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.

INFORMACE O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4. 1.

Zadávací dokumentace se skládá z těchto částí:

• ČÁST

l - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a pokyny pro zpracování
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nabídky (zpracoval zadavatel společně se zástupcem zadavatele společností ELCOS
GROUP s. r. o.)
• ČÁST 2 - Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo (zpracoval zadavatel společně se
zástupcem zadavatele společností ELCOS GROUP s. r. o.)
• CÁST3

- Technické podmínky (strategické dokumenty města

Beroun) - zpracoval

zadavatel, a to:

• Uzemní plán Beroun (03/2017)
• Strategický plán rozvoje města Beroun (2005)
• Generel dopravy berounské aglomerace (2007)
• Generel cyklistickédopravy (2007)
• Dopravní model včetně dodatku (2013)
• Ekologická studie (1999 - průběžně aktualizována)

• Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu silnice 11/605
v Berouně (2017)

• Studie parkování v centrální části města Beroun a prověření navýšení kapacity na
sídlišti Plzeňské předměstí

(2017)

• Demografická studie města Beroun do roku 2035

4.2.

Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci v souladu s úst. § 96 odst. l zákona na profilu
zadavatele ode dne odeslání Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace minimálně do
konce lhůty pro podání nabídek.

4.3.

Profil zadavatele: https://zakazky.mesto-beroun.cz/

5.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

5. 1.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pak takové vysvětlení, případně související

dokumenty, uveřejní zadavatel na profilu zadavatele, a to v souladu s úst. § 98 zákona.
5.2.

Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona může
dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele
verejne. zakazky@elcos. cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele
(ELCOS GROUP s.r. o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov).

6.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

6. 1.

Nabídky budou podány na adresu zadavatele, Město Beroun, Husovo nám. 68, BerounCentrum, 266 Ol Beroun. Úřední hodiny podatelny zadavatele jsou:
Den

Hodiny

Pondělí

8:00-17:00

iiseeroun
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Den

Hodiny

Úterý

8:00-15:00

Středa

8:00-17:00

Čtvrtek

8:00-15:00

Pátek

8:00-14:00

6. 2.

Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 23. 8. 2018 v 09:00 hod.

7.

POŽADAVKY

7. 1.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

7. 1. 1.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána,a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
7. 1.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. l zákona každý dodavatel samostatně.
7. l . 3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dle úst. § 83 odst. l zákona dodavatel může

prokázat určitou část ekonomické kvalifikace,

technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritériapodle § 77 odst. l zákona
požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit

• doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. l zákona jinou
osobou,

• doklady prokazujícísplnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
• doklady o splnění základnízpůsobilosti podle § 74 zákonajinou osobou a
• písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. l písm. d) zákona je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem.
7. l .4. Společné prokazováníkvalifikace
Zadavatel v souladu s úst. § 84 zákona stanovuje viz níže bližší pravidla pro prokazování
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, nebo technické kvalifikace, pokud se
dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím
jiných osob.
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7. 1. 5. Požadavek na prokázáníkvalifikace poddodavatele
Zadavatel požaduje v souladu s úst. § 85 zákona, aby účastník zadávacího řízení předložil
doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. l zákona všech jeho poddodavatelů.
Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho

nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 zákona. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele
nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může
zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele

podle úst. § 85 odst. 2 zákona a zadávací řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může
účastníka zadávacího řízení vyloučit.

7. l.5. l. Zadá válel stanovuje rozsah požadovaných

kritérií způsobilosti, způsob jejich prokázání

následovně:

A.

Základní způsobilost

Způsobilým není poddodavatel, který
a.

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před

zahájením zadávacího řízení

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b.

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c.

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d.

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. l písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu poddodavatele právnickáosoba, musí podmínku podle § 74 odst. l písm.
a)zákona splňovat
• tato právnická osoba,

• každý člen statutárního orgánu této právnickéosoby a
• osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Zadavatel stanovuje v souladu s úst. § 74 odst. 4 zákona, že podmínku podle § 74 odst. l

písm. a) zákona musí splňovat i osoby, které mají v rámci struktury poddodavatele práva
spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.
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Prokázánízákladní způsobilosti poddodavatelem:

Poddodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením čestného

B.

prohlášení.

Profesní způsobilost

Poddodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
7.2.

Doklady o kvalifikaci

Zadavatel stanovuje, že dodavatel je oprávněn předložit doklady o kvalifikaci v nabídkách
v kopiích neboje může nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. l zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného
dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopiídokladů o kvalifikaci,pokud
již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
7.3.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen
tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této

změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a)

podm ínky Rval ifíkacej sou nadále splněny,

b)

nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení

nebo

nabídek a nedošlo k ovlivnění kritériíhodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v §88 odst. l zákona, zadavatel
jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
7.4.

Rozsah požadavků zadavatele

na kvalifikaci

Kvalifikovaným dodavatelem se rozumí dodavatel, který je způsobilý a schopný plnit veřejnou
zakázku tehdy, když prokáže :
základní způsobilost dle § 74 zákona
profesní způsobilost dle § 77 odst. l a odst. 2 písm. a) a c) zákona
technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b), c) a d)zákona.
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ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Způsobilým není dodavatel, který
a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,

b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociálnízabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele,

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. l písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. l písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba,

každý člen statutárního orgánu této právnickéosoby a
osoba zastupujícítuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Učastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a. zahraniční právnickéosoby, musí podmínku podle § 74 odst. l písm. a) zákona splňovat
tato právnickáosoba a vedoucí pobočky závodu,

b. české právnickéosoby, musí podmínku podle § 74 odst. l písm. a) zákona splňovat osoby
uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel stanovuje v souladu s úst. § 74 odst. 4 zákona, že podmínku podle § 74 odst. 1

písm. a) zákona musí splňovat i osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená
se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

Prokázánízákladní způsobilostí

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením čestného prohlášení.
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PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

a) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
b)

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil

doklad, zeje

(l) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn., aby předložil živnostenské oprávnění
o

projektová činnost ve výstavbě

(2) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost
jinými právními předpisy vyžadována, tzn., aby předložil autorizaci dle 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

(a) autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby - ČKAIT IDOO dopravní stavby, a
(b) autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství

- ČKAIT IIOO městské

inženýrství.

Dodavatel je povinen uvést, v jakém vztahu k němu je osoba, jejíž prostřednictvím
prokazuje splnění této profesní způsobilosti (např. statutární orgán, zaměstnanec,
poddodavatel... ).

Doklady podle § 77 odst. l a 2 zákona dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
10.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

• Kritéria technické kvalifikace stanovil zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů,

technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné
zakázky v odpovídající kvalitě.

• K

prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:
A.
seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikaceobjednatele.
Zadavatel požaduje předložit minimálně 3 významné služby (reference) na poskytnutí služeb
spočívajících v realizaci generelu dopravy nebo koncepce dopravy pro obce s více jak 10 000
obyvateli nebo kraje, kde významná služba musela řešit min. MHD, cyklo dopravu,
příměstskou dopravu
B.
seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli.
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Zadavatel požaduje předložit seznam techniků a to v min. rozsahu:
• H lavn i manažer projektu
• Odborník na městské inženýrství
• Odborník na dopravní stavby
• Odborník na MHD
• Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě

C.

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k vedoucím pracovníkům,

- l osoba v pozici „Hlavní manažer projektu", která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství nebo dopravní stavby
b)

VS technického zaměření

c) autorizace dle 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 - autorizovaný inženýr v oboru městská
doprava nebo dopravní stavby
d) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
l O 000 nebo kraje

- l osoba v pozici „Odborník na městské inženýrství", která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství

b) VŠ technického zaměření
c) autorizace dle 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 - autorizovaný inženýr v oboru městské
inženýrství

d) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
l O 000 nebo kraj

osoba v pozici „Odborník na dopravní stavby", která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru dopravní stavby
b) VS technického zaměření

c) autorizace dle 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 - autorizovaný inženýr v oboru dopravní
stavby
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d) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
l O 000 nebo kraj

- l osoba v pozici „Odborník na MHD", která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství se zaměřením na MHD
b) VS technickéhozaměření

c) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
10 000, kde řešil koncepci a rozvoj MHD

- l osoba v pozici „Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě", která musí splňovat:
a) minimálně 5 roky praxe v oboru cyklodopravy a městského inženýrství
b) VŠ technického zaměření
c) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
10 000 kde řešil koncepci cyklodopravy v městské zástavbě.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením:

a) dokladu o požadovaném oprávnění, osvědčení - prostá kopie dokladu
b) profesní životopis - z kterého bude vyplývat: jméno a příjmení, funkce v rámci
realizačního týmu, dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru vztahující se
k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky
zadavatele, informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu
v jiném vztahu k dodavateli, vlastnoruční podpis.
11.

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍNÁVRHU SMLOUVY

11. 1. Zadavatel předepisuje znění Smlouvy o dílo obsažené v Zadávací dokumentaci jako závazné a
neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým zněním a podepsán

osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.
11.2. Vzorové znění smlouvy o dílo nesmí účastník zadávacího řízení měnit, doplňovat ani jinak
upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz. Nabídková
cena, kterou dodavatel naopak doplnit musí, jméno kontaktní osoby odpovědné za plnění a
taktéž předepsané údaje o dodavateli jako smluvní straně. ).

11.3. V případě, že účastník

zadávacího řízení vypracuje návrh smlouvy v rozpom s tímto

ustanovením, bude účastník vyloučen pro rozpor se zadávacími podmínkami z další účasti
v zadávacím řízení.
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POŽADAVKY
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Beroun

NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA

12. 1. Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací

dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případě změny
daňových předpisů.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, jejichž vynaložení
účastníci předpokládají při plnění veřejné zakázky.
12.2. Měnou zadávacího řízeníje CZK.
12.3. Celková nabídková cena bude uvedena v členění specifikovaném v Obchodních podmínkách Návrh smlouvy o dílo.

12. 4. Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše

odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
12. 5. Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny účastník splní, jestliže uvede nabídkovou cenu
dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy.

13.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍA PODÁNÍ NABÍDKY

13. 1. Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky.
13. 2. Nabídka musí být předložena v jednom originále, v českém nebo slovenském jazyce.
Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny

prostým překladem do českého nebo slovenského jazyka. Zadavatel požaduje předložení
nabídky rovněž v elektronicképodobě na CD ve formátu '.pdf a vyplněný návrh smlouvy nadto
ve formátu .doc(x), které bude připojeno k originálu nabídky. V nabídce nesmí být přepisy ani

opravy. Nepředložení elektronické podoby nabídky na CD není považováno za důvod
k vyřazení nabídky z procesu hodnocení.
13. 3. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné

manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh

a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení

doporučujeme provést pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné

jednotlivé stránky nabídky při listováníbezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou,
konce provázánízavázánya zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a
podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka. Všechny listy nabídky vč. příloh budou
v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.

14.

DALŠÍ POŽADAVKY

ZADAVATELE

14. 1. Ve smyslu úst. § 103 odst. l písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil
v nabídce,jako součást návrhu smlouvy časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky,
kde minimálně uvede:

• předpokládané zahájeníplnění 09/20 18
• zpracování analytické části předmětu
smlouvy

díla a předání zadavateli - do 8 měsíců od podpisu
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• připomínkové řízení
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zadavatele v délce l měsíce od předání analytické části k

připomínkování

• zapracování připomínek

a předání zadavateli do l měsíce ode dne obdržení připomínek

• zpracování návrhové části předmětu díla.
V harmonogramu budou zároveň znázorněny pracovní kontrolní dny, které se budou konat Ix
za čtvrt roku, po upřesnění smluvních stran a součástí harmonogramu bude rozfázovaná
rozpracovanost díla v rámcijednotlivýchkontrolních dní.
15.

PODDODAVATELÉ

15. 1. V souladu s ustanovením § 105 odst. l zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel zadávacího
řízení v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím

poddodavatelů. Dodavatel zadávacího řízení splní tuto podmínku zadavatele formou Prohlášení,
v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou
konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností, rozsahu činností a
procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).
15. 2. V případě, že dodavatel zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky
jiné osobě (poddodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této
skutečnosti.

16.

VARIANTY

16. 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

17.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

17. 1. Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomickévýhodnosti.
17.2. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle kritéria :
17.2. 1. Nabídková cena v Kč bez DPH

17.2.2.

váha 70%

Počet realizovaných generelů (koncepcí) dopravy za posledních pět let od data vyhlášení
veřejné zakázky pro územní samosprávné celky s počtem obyvatel nad l O 000 obyvatel, kde
bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava
váha 30%

17. 3. Způsob hodnocení
17. 3. 1.

Hodnotící kritérium č. l

• Komise přiřadí

hodnocené nabídce tolik bodů, které jsou rovny podílu nejnižší

nabídkové ceny v Kč bez DPH a nabídkové ceny v Kč bez DPH hodnocené nabídky,
vynásobené váhou kritéria (70%)

• Nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH získá
70 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů dle výše uvedeného vzorce.
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Hodnotící kritérium č. 2

Komise přiřadí za každou Koncepci (generel) dopravy pro obce s počtem obyvatel od
10 000 do 50 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava
- 2 body

Komise přiřadí za každou Koncepci (generel) dopravy pro obce s počtem obyvatel od
50 000 do 100 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská
doprava - 5 bodů
Komise přiřadí za každý Generel (koncepci) dopravy pro obce s počtem obyvatel od
100 000 a výš, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava - l O bodů
Komise přiřadí za každý Generel (koncepci) dopravy pro kraj - 3 body

Každý účastník doloží v rámci hodnocení nabídek seznam realizovaných koncepcí, s datem
realizace, místem realizace, zaměřením koncepce, velikostí řešené obce, kontaktní osobou

objednatele s uvedením telefonního čísla a mailové adresy pro ověření uvedených
skutečností.

Komise nejdříve přiřadí každé hodnocené nabídce body dle výše uvedené specifikace za
doložené realizované koncepce dopravy.
Následně komise pro dílčí kritérium přiřadí hodnocené nabídce tolik bodů, který je roven
podílu hodnocené nabídky (počet bodů hodnocené nabídky za koncepty, generely) a

nejvýhodnější nabídky (nejvyšší počet bodů za koncepty a generely), vynásobené váhou
kritéria(30%).
Nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejvyšším počtem bodů za realizované koncepce získá
30 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů dle výše uvedeného vzorce.
17. 3. 3. Hodnotící komise následně sečte získané body v rámci kritéria č. l a 2. pro každou nabídku a

seřadí nabídky v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů za kritéria č. l a2 po nabídku
s nejnižším počtem získaných bodů za kritéria č. l a 2
17. 3.4. Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším
získanýchbodů za kritéria č. l a 2.

18.

počtem

NÁKLADY ÚČASTNÍKA SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY

18. 1. Všechny náklady souvisejícís přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný účastník.
18.2. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy
hradit), které případně utrpí účastník v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

19.

PODÁNÍ NABÍDKY A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

19. 1. Dodavatel podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v písemné podobě. Nabídka musí být
zpracována a podána v jednom originále a jedné kopii
19.2. Nabídka musí být zpracovaná v jazyce českém.
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19.3. Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky
s nápisem - NEOTVÍRAT - „Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun".
19. 4. Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na

obálce nabídky, tj. čas obdržení nabídky na adrese zadavatele.
19. 5. Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele,
nikoli na dodací poštu.

19. 6. Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese
zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při
převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby.

19. 7. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 23. 8. 2018 v 09:15 hod na adrese zadavatele.
19. 8. Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a
v souladu s úst. § 107 odst. 2 zákona, tj. v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
19.9. O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat

seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji podle § 110 odstavce 3 zákona.
19. 10. Pri otevírání obálek se připouští účast max. jednoho zástupce účastníka.

20.

POSOUZENÍ NABÍDEK

20. 1. Zadavatel posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek, zejména splnění povinných
náležitostí nabídky a splnění podmínek pro účast v zadávacím řízení.

21.

ZADÁVACÍ LHŮTA

21. 1. Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení

odstoupit, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, je stanovena v délce 3
kalendámích měsíců.

22.

OSTATNÍ

22. 1. Zadavatel může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

23.

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE, OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

23. 1. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele
https://zakazky. mesto-beroun. cz/. V takovém případě se
Oznámení o výběru dodavatele
považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejněním na
profilu zadavatele.

23. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení účastníka na profilu zadavatele
https://zakazky.mesto-beroun.cz/. V takovém případě se Oznámení o vyloučení účastníka
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Mgr. Ivan Kus
starosta města Beroun
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