Královéhradecký kraj

se sídlem
Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen zákon) na stavební práce

„II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu“
1. Identifikace zadavatele
Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
Zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 728 717 104, e-mail:
svatava.koubova@suskhk.cz,
pro technické záležitosti: Ing. Irena Vaněčková, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení
přípravy a realizace staveb Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod, telefon 723 757 169, e-mail
irena.vaneckova@suskhk.cz.
Profil zadavatele – https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „II/567 Rtyně
– Zbečník – Hronov včetně mostu“.
Projekt řeší rekonstrukci vozovky s úpravou výškového a prostorového uspořádání v celém průtahu
Zbečníkem a v úseku od přejezdu ČD po křižovatku se silnicí II/303 v Hronově. Délka úseku, který
začíná u okrajové zástavby města a končí na křižovatce se silnicí II/303, je 3,024 km.
V trase průtahu silnice II/567 předměstím Hronova Zbečníkem bude postavena nová jednotná
kanalizace, jejíž výstavbu zajišťují Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jako samostatnou oddělenou
stavbu. Šířka vozovky je 5,80 – 6,30 m a v zástavbě je vozovka upnuta do oboustranných obrub.
Směrově je komunikace vedena četnými oblouky s poloměry 50 – 350 m. V podélném směru je
převážná část v klesání, které v začátku úseku na vjezdu do města dosahuje 9,8 %. Předmětem SO
Komunikace je výměna původní konstrukce vozovky za novou. V km 5,474 je úrovňový přejezd tratě
ČD Choceň – Meziměstí. Výstavbou kanalizace dojde v úseku ve Zbečníku k rozbourání střídavě
pravé a levé poloviny vozovky ve směru staničení, kde bude vedena hlavní stoka. V převážné části
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průtahu obcí je podél komunikace oboustranná zástavba, takže výstavbou domovních přípojek dojde
k destrukci vozovky prakticky v celé ploše. Od tratě ČD je komunikace v katastru Hronova. Stávající
konstrukce vozovky v tomto úseku je zcela nedostatečná a stav vozovky je havarijní. Před přestavbou
vozovky v tomto úseku provedou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., jako správce jednotné
kanalizace procházející levým okrajem vozovky, rekonstrukci trubního vedení. Rekonstrukce bude
probíhat po 4 etapách tak, aby byly úplné uzavírky vždy na 2 etapy.
Nedílnou součástí celé rekonstrukce bude rekonstrukce mostu ev. č. 567-004 Zbečník, která má
samostatnou projektovou dokumentaci. Mostní objekt se nachází v km 4,380 (druhá a třetí etapa).
Původní nosná konstrukce je tvořena 7 obetonovanými ocelovými nosníky I 32, spřaženými
železobetonovou deskou. Na obou stranách je mostní konstrukce rozšířena nosníky KA. Stávající
mostovka vykazuje tyto závady – korodující výztuž, silné průsaky mezi nosníky, koroze I nosičů a
podélné trhliny v ose mostu.
Nová mostní konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový rám o rozpětí 4,80 m, tloušťka
stojek je 400 mm, mostovka bude proměnné tloušťky cca 450 mm. Založení mostu je navrženo na
plošných základech šířky 1,70 m. Na most navazují rovnoběžná křídla, jsou navržena jako betonové
tížné zdi. Vzhledem k nutnosti zajištění provozu vozidel, bude stavba mostu probíhat ve dvou etapách
s výstavbou po polovinách mostu. Úplná uzavírka mostu bude řešena v rámci celé akce komunikace a
kanalizace.
Dílo bude provedeno podle předaných projektových dokumentací, zpracovaných projekční kanceláří
STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, stupeň PDPS, číslo zakázky 0913 – Sil.
II/567 Rtyně – Zbečník - Hronov a Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec, stupeň
PDPS, číslo zakázky 12-LI11-003 – Most ev.č. 567 – 004 Zbečník, rekonstrukce. Rozsah prací je
současně vymezen výkazem výměr.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45233000-9, 45221100-3
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 31. 3. 2014
Termín dokončení stavby – nejpozději do 7. 12. 2014 (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních
podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 26. 10. 2014, tj. 6 týdnů před termínem dokončení
stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.
Uchazeč v nabídce uvede termín zahájení a dokončení prací na veřejné zakázce, termín pro dokončení
stavby a dobu realizace díla (v kalendářních týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek.
Návrh postupu výstavby:
Koordinace prací s Městem Hronov a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na výstavbě kanalizace a
komunikace (začátek prací od křižovatky v Hronově směr Zbečník):
etapa 1:

km 5,160 – KÚ

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. realizace podzim 2013, stavba komunikace 31.3. – 18.5.2014
etapa 2:

km 4,380 – 5,160

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 31.3. – 18.5.2014, stavba komunikace 19.5. – 6.7.2014
etapa 3:

km 3,560 – 4,380

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 19.5. – 6.7.2014, stavba komunikace 7.7. – 17.8.2014
etapa 4:

km ZÚ (2,840) – 3,560

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 7.7. – 17.8.2014, stavba komunikace 18.8. – 5.10.2014
Stavba bude realizována vždy po 2 etapách. Od 6.10 – 26.10.2014 budou prováděny dokončovací
práce (částečná uzavírka) a finální pokládka asfaltobetonu na celé stavbě najednou za úplné uzavírky.
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Místo plnění veřejné zakázky – silnice II/567, k.ú. Zbečník
4. Zadávací dokumentace
Součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou níže uvedené dokumenty, případně
dodatečné informace vydané zadavatelem:
• Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení stavby
• Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací,
schválené MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 2008
• Zvláštní technické kvalitativní podmínky – předávají se dodavatelům jako součást předané
projektové dokumentace stavby (příloha projektové dokumentace)
• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR,
v platném znění – nepředávají se dodavatelům, viz http://www.pjpk.cz/tkp.htm
• Projektové dokumentace stavby, zpracované projekční kanceláří STRADA HK spol. s r.o.,
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, stupeň PDPS, číslo zakázky 0913 – Sil. II/567 Rtyně –
Zbečník - Hronov a Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec, stupeň PDPS,
číslo zakázky 12-LI11-003 – Most ev.č. 567 – 004 Zbečník, rekonstrukce – jako součást
zadávací dokumentace se dodavatelům předává v elektronické podobě. V tištěné podobě je
uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti.
• Soupis prací včetně preambule
• Formulář Souhrn smluvních dohod
• Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce
• Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
• Vzorový formulář záruky za provedení díla a za odstranění vad
• Informační tabule – vzor
• Pamětní deska – vzor
• Harmonogram postupu prací a platební kalendář - vzor
V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace budou stejně jako zadávací
dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele.
5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka musí být předložena písemně - v listinné formě v 1 originálu a v 1 kopii - a musí být
zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít
ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.
Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69
odst. 5 zákona na adresu:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
nebo osobně:
podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny
do 27. listopadu 2013 do 8,00 hodin
Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.
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6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání
nabídek. Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:
1. prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
2. prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku,
4. prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů doklady v souladu se zákonem a požadavky
zadavatele. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením
smlouvy předloží vybraný uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně
ověřené kopii.
Doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, a výpis z obchodního rejstříku,
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
6.1. Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona dodavatel prokáže
v souladu s § 62 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených
v § 54 písm. a), b) a d) zákona.
Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. d) zákona je dodavatel povinen předložit doklad osvědčující
odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby a
mosty a inženýrské konstrukce. Dodavatel uvede, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, resp. zda
prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele.
6.3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení
objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.
Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za
provedené stavební práce (v Kč), dobu a místo provedení prací. K tomuto seznamu připojí osvědčení
objednatelů, které bude obsahovat údaje dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. cenu, dobu a místo
provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží osvědčením
objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné stavební
práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení stavby stejného nebo
podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace) s finančním
plněním minimálně ve výši 22 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku.
7. Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích
hodnotících kritérií a jejich vah:
1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH
2) doba realizace stavby (v týdnech)
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V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních
týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby
realizace stavby 36 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální
délka 34 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu
realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice,
bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.
Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:
 pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
 každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
o považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za
zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup se nepoužije a nabídce v rámci
tohoto kritéria přiřadí 0 bodů
 jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou
váhou daného kritéria
 na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která
dosáhla nejvyšší hodnoty.
8. Termín a místo pro otevírání obálek
Otevírání obálek bude provedeno dne 27. listopadu 2013 v 8,00 hodin v zasedací místnosti SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.
Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich
náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou
zplnomocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
9. Zadávací lhůta
Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí 31. 5. 2014.
10. Požadavky zadavatele
10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako
nejvýše přípustná na základě jednotkových cen a sazeb. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH,
DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci veřejné zakázky. Do
ceny nesmí být zahrnuta rezerva.
Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých
objektech a předložena v nabídce jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě (formát
ASPE, příp. Excel, datová základna OTSKP) na disketě/CD.
Do pevné ceny (položka 03710) budou zahrnuty veškeré náklady na dopravní značení objízdné trasy
po silnici II/303 a I/14 přes Náchod a Červený Kostelec, na silnici III/5672 Červený Kostelec –
Rokytník a na ul. Padolí a Dvorská v Hronově včetně návrhu značení a jeho projednání s DI Policie
ČR. Do nákladů bude zahrnuta i nutná údržba značení po dobu stavby a odstranění značení po jejím
dokončení.
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Nabídková cena bude v nabídce uvedena v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny, jejíž vzor je součástí
zadávací dokumentace.
Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo
za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
Nařídí-li zadavatel změnu některých prací, či nové práce, které nejsou prokazatelně zahrnuty v ceně a
není možná jejich kompenzace v rámci stavby, bude dohodnuta v konkrétním případě cena nová, za
použití stejné cenové úrovně jako je cenová úroveň nabídky.
10.2. Platební a dodací podmínky
Dodací i platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodních podmínek
staveb pozemních komunikací, schválenými MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností
od 1. května 2008 a Zvláštními obchodními podmínkami na zhotovení této stavby.
Veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Zhotovitel použije
finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.
Veřejná zakázka se bude ucházet o spolufinancování z Evropské unie (Evropský fond pro regionální
rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod). V případě, že
se zadavateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, bude postupováno v souladu s tzv.
odkládací podmínkou, uvedenou v návrhu Smlouvy o dílo.
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře adresované zadavateli uvede název
projektu „II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu“ a registrační číslo projektu, tak aby byla
jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem.
Doklady týkající se průběhu realizace a fakturace tohoto projektu musí být správné, úplné, průkazné,
srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
10.3. Požadavky na varianty
Variantní řešení proti předaným projektovým podkladům zadavatel nepřipouští.
10.4. Další požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje záruku na provedené stavební dílo minimálně v délce 60 měsíců a na izolaci mostu
min 120 měsíců. Uchazeč může nabídnout záruční dobu delší (v měsících).
Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu
za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši 48,960 mil. Kč bez DPH je zadavatelem
stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit. Nabídka, nesplňující
tuto podmínku, bude vyřazena a uchazeč, který ji podal, bude následně vyloučen.
Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými
pracemi a činnostmi včetně BOZP.
Zhotovitel musí dokončit stavbu v termínu dokončení, přičemž zadavatel považuje stavbu za
dokončenou, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 8.2 a 10.1 Všeobecných obchodních
podmínek, resp. Zvláštních obchodních podmínek na zhotovení této stavby.
Nabídka dodavatele musí dle § 68 odst. 2 zákona obsahovat následující náležitosti: identifikační údaje
uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče a další
dokumenty požadované zákonem a zadavatelem. Dále součástí nabídky musí rovněž dle § 68 odst. 3
zákona být:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele,
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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 zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů).
Uchazeč zpracuje a předloží v nabídce platební kalendář a harmonogram postupu výstavby v grafické
podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle technologických operací (v písemné a
elektronické podobě). Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář bude zpracován dle
předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými
podzhotoviteli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram stavby
bude současně podkladem pro žádost o uzavírku. O uzavírku silnice požádá zhotovitel stavby, který
zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.
Vybraný uchazeč zpracuje a předloží, před uzavřením smlouvy o dílo, plán jakosti pro stavbu vč.
kontrolního a zkušebního plánu a seznamu dokladů potřebných k dodávkám stavebních materiálů
(certifikáty, prohlášení o shodě atd.).
V případě, že uchazeč předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více
subdodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na veřejné zakázce, které hodlá zadat subdodavateli,
a identifikační údaje každého subdodavatele.
S vybraným uchazečem vznikne závazná smlouva o dílo podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu
smluvních dohod)“, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Uchazeč předloží
v nabídce návrh smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce,
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele. V případě, že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu
zmocněná, musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění.
Vybraný uchazeč bude povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám
pověřeným ke kontrole předmětu díla - zaměstnanci Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti
Severovýchod, Ministerstva pro místní rozvoj, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy, a dále zachovat všechny dokumenty související s projektem po
dobu deseti let od podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem za předpokladu
spolufinancování akce z Evropské unie.
Dále si musí být vybraný uchazeč vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Poskytnutí jistoty
Zadavatel požaduje na uchazeči k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím
řízení, poskytnutí jistoty dle § 67 zákona ve výši 900 000,- Kč.
Uchazeč poskytne zadavateli jistotu:
 složením peněžní částky na účet: GE Money Bank a.s. Hradec Králové,
č.ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČ uchazeče a konstantní symbol: 558, přičemž
jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni
lhůty pro podání nabídek nebo
 předložením listiny ve formě bankovní záruky, která osvědčuje existenci této jistoty.
Záruka musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. Originál listiny předloží
uchazeč v nabídce, nebo
 pojištění záruky. Platnost pojištění záruky musí být zajištěna po celou dobu zadávací
lhůty. Pojištění záruky musí splňovat ustanovení § 67 odst. 6 zákona.
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12. Další informace
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.
Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona
č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky asfaltových
směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací).
Geometrický plán (GP) pro rozdělení pozemků bude předán zadavateli ve dvanácti vyhotoveních
nejpozději do termínu dokončení stavby, a to včetně potvrzení GP příslušným katastrálním úřadem.
V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická
označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na
kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.
Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této
zakázky.
Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

V Hradci Králové dne 16. 10. 2013

Ing. Karel Janeček
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
(na základě plné moci)
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