ZD nadlimitní VZ „Transformace archivů a jejich verifikace a konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku s názvem

„Transformace (převod) archivů a jejich verifikace a
konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK“
(Účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Digitální
mapy veřejné správy Plzeňského kraje)

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle § 56
a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen ZZVZ nebo zákon)

Zadavatel: Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
IČO: 70890366
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1. ZADAVATEL
ZADAVATEL:
Název: Plzeňský kraj
Sídlo: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
IČO: 70890366
Zastoupený: Bc. Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje
K podepisování v záležitostech této zakázky oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast
regionálního rozvoje, fondu EU a informatiky
Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

2. CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje (podle
§ 213 ZZVZ) dostupného na https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html (dále také „elektronický
nástroj“). Veškerá komunikace mezi zadavatelem nebo jeho zástupcem a dodavatelem ve smyslu
ustanovení § 211 zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje (E-ZAK) jsou dostupné na:
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html
Informace o elektronickém nástroji E-ZAK jsou také uvedeny v příloze č. 5 ZD.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele
certifikovaného elektronického nástroje na e-mailu: podpora@ezak.cz.
URL adresa veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/vz00006951.
Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na webové
adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00006951.
Druh VZ
Druh zadávacího řízení
Rozdělení VZ na části

veřejná zakázka na služby (§ 14 odst. 2 ZZVZ) – zpracování digitálních dat
otevřené zadávací řízení (§ 56 ZZVZ)
veřejná zakázka je rozdělena na 3 části v rámci 1 zadávacího řízení:
PRVNÍ část = oblast SEVER (zpracování dat v oblasti zájmových polygonů
na území Plzeňského kraje označené pro potřeby této zakázky SEVER)
DRUHÁ část = oblast STŘED (zpracování dat v oblasti zájmových
polygonů na území Plzeňského kraje označené pro potřeby této zakázky
STŘED)
TŘETÍ část = oblast JIH (zpracování dat v oblasti zájmových polygonů na
území Plzeňského kraje označené pro potřeby této zakázky JIH)
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Dodavatel je oprávněn podat samostatnou nabídku na první, druhou
nebo třetí část VZ, nebo na dvě části VZ (dle vlastního výběru) nebo na
všechny části VZ.
Zadávací dokumentace je totožná pro všechny 3 části VZ.
Požadavky zadavatele obsažené v této ZD se vztahují identicky na všechny
3 části VZ.
Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou rovněž shodné pro všechny 3
části VZ.
Adresa VZ v E-ZAK
Financování

https://ezak.cnpk.cz/vz00006951
VZ bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) – Výzva č. 26 eGovernment I.
Zadavatel již obdržel Rozhodnutí o finanční podpoře projektu „Rozvoj
Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+“

Klasifikace CPV
38221000-0

Geografické informační systémy (GIS nebo
ekvivalent)
Stavební geodézie
Zpracování dat
Digitální katastrální mapy
Digitální mapování
Letecké mapování

71315300-2
72310000-1
30221000-4
71354100-5
71354200-6
Předpokládaná
hodnota VZ

Varianty nabídky

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí 14.195.000 Kč bez DPH.
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu VZ na základě vlastního
průzkumu trhu.
Část VZ

Oblast VZ

Předpokládaná hodnota
části VZ

První

SEVER

4.983.333,- Kč bez DPH

Druhá

STŘED

4.025.000,- Kč bez DPH

Třetí

JIH

5.186.667,- Kč bez DPH

Neumožněny
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3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Vymezení předmětu VZ
Předmětem veřejné zakázky je provedení verifikace dat v archivu Digitální technické mapy Plzeňského
kraje (DTM PK), jejich harmonizaci s datovým modelem nového výměnného formátu XML DTM (v němž
jsou data DTM PK uložena), zpřesnění a převod do datového skladu Účelové mapy povrchové situace
(ÚMPS) tak, aby výsledná data v DTM PK představovala konsolidovaný a garantovaný datový zdroj.
Technické požadavky, parametry a podmínky plnění předmětu VZ jsou specifikovány v dokumentu
Technická dokumentace zadavatele, která je přílohou č. 1 ZD.
Cílem transformace archivu a jeho verifikace a konsolidace je:
 Vytvořit jediný sklad s daty povrchové situace v datovém fondu DTM PK, která budou v souladu
se skutečným stavem v území a dále zvýšit kvalitu poskytovaných prostorových dat a informací
z DTM PK.
 Provést zkvalitnění dat archivu – tj. verifikaci dat v archivu DTM PK, dále jejich harmonizaci s
datovým modelem nového výměnného formátu XML DTM (v němž jsou data DTM PK uložena),
zpřesnění a převod do datového skladu ÚMPS tak, aby výsledná data v DTM PK představovala
konsolidovaný a garantovaný datový zdroj.
3.2. Místo plnění
Předmět plnění VZ bude prováděn na území Plzeňského kraje a předán v sídle zadavatele (Plzeňský
kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň).
3.3. Doba plnění
Plnění VZ bude zahájeno neprodleně po uzavření smlouvy o dílo, předpoklad nejdříve v březnu 2019,
podle průběhu zadávacího řízení.
Každá část VZ bude dodavatelem plněna ve 3 časových etapách následovně:
 min. 1/3 z objemu zpracovávaných dat .........................................do 31.01.2020
 min. 1/3 z objemu zpracovávaných dat ........................................ do 30.04.2020
 zbytek – tj. max. 1/3 z objemu zpracovávaných dat ..................... do 31.07.2020
Zadavatel požaduje, aby v rámci každé předávané etapy byla předána data za celé správní území
zpracovávané obce.
3.4. Předání plnění
Každá dokončená etapa bude předána zadavateli na základě dílčího předávacího protokolu, jehož
podpis zadavatel podmiňuje kladným výsledkem kontroly dat ze strany správce datového skladu DTM
PK, osvědčující bezchybné zpracování dat v rámci předávané etapy.
(Poznámka zadavatele: správce datového skladu DTM PK je externí dodavatel, s nímž má zadavatel
dohodnutou součinnost v rozsahu nezbytném pro plnění této VZ).
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Teprve oboustranně podepsaný dílčí předávací protokol opravňuje dodavatele k vystavení dílčí faktury
za účelem proplacení výstupů plnění dané etapy.
S každou fakturou za fakturované (tj. zpracované) území bude zadavateli předložen:


Záznam o kalibraci kamery před zahájením leteckého měřického snímkování



přehledka provedeného leteckého měřického snímkování s datem snímkování (pro kontrolu
dodržení požadovaných parametrů)

4. KVALIFIKACE
Požadavky na prokázání kvalifikace
Dodavatel je povinen v souladu s § 73 a násl. ZZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace, a to splnění
a) základní způsobilosti (§ 74 ZZVZ),
b) profesní způsobilosti (§ 77 ZZVZ), a
c) technické kvalifikace (§ 79 ZZVZ).
4.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) který nemá 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) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
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. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí
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pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené
v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
Doklady stačí předložit v nabídce v prosté kopii. Jestliže budou originály či ověřené kopie dokladů
k prokázání splnění základní způsobilosti již v nabídce, vybraný dodavatel je před uzavřením smlouvy
nepředkládá.
4.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje);
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují), a to doklad zahrnující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci;
Způsob prokázání profesní způsobilosti:
K prokázání profesní způsobilosti dodavatel předloží kopie (prostá kopie) požadovaných dokladů.
Jestliže budou originály či ověřené kopie dokladů k prokázání splnění profesní způsobilosti již
v nabídce, vybraný dodavatel je před uzavřením smlouvy nepředkládá.
Dodavatel je oprávněn odkázat na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné
správy či obdobném systému, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li
takové údaje nezbytné.
4.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:
a) Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Zadavatel požaduje doložit seznam významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň následující
významné služby (jednou službou je možné prokázat realizaci více níže uvedených kategorií
Stránka 6 z 19

ZD nadlimitní VZ „Transformace archivů a jejich verifikace a konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK“

významných služeb, pokud daná služba splňuje minimální parametry stanovené zadavatelem a cena
odpovídá součtu objemu níže uvedených kategorií):


minimálně 2 zakázky, kde každá ze zakázek byla o finančním objemu min. 500 000,- Kč bez DPH
a kde předmětem byl sběr a zpracování geodetických dat pro digitální technickou mapu, nebo
jiný druh díla obdobného charakteru (např. geodetická část dokumentace skutečného
provedení stavby, inženýrské geodesie, zaměřování inženýrských sítí), účelové mapy, včetně
jejich ověření držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) + c) zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním (ÚOZI),



minimálně 1 zakázku týkající se zpracování leteckého měřického snímkování a jeho
vyhodnocení s parametry GSD o velikosti < 10 cm a velikost zpracovávaného území > 2500 km2
(zadavatel zde připouští možnost subdodávky leteckých měřických snímků).



minimálně 2 zakázky týkající se 3D mapování metodou stereoskopického vyhodnocení snímků
– mapování v měřítku 1:500 v rozsahu minimálně 100 km2.

Poznámka zadavatele:
Základem (stěžejní částí) zpracování této zakázky bude 3D mapování, a to ve stereu
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je dle § 79 odst. 5 ZZVZ zejména smlouva s objednatelem
a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
b) Seznam techniků nebo technických útvarů dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ
Dodavatel v nabídce doloží seznam techniků nebo technických útvarů (projektový tým), které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje vzhledem k rozsahu plnění veřejné zakázky minimálně šestičlenný realizační tým.
Konečný počet členů projektového (realizačního) týmu určí dodavatel dle vlastního uvážení tak, aby
předmět zakázky byl realizován v nabídce představeným projektovým týmem a dodáván zadavateli v
požadovaném rozsahu, termínu a kvalitě.
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel po celou dobu plnění veřejné zakázky zachoval
profesionální složení projektového (realizačního) týmu.
Součástí projektového týmu musí být:
1/ Vedoucí projektového týmu /tj. projektový manažer/, který:


Má vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností.



Má alespoň 7 let praxe při vedení projektů v oblasti zeměměřických činností.
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Je držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu
dle § 13 odst. 1 písm. a) + c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění
některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřičským a
katastrálním.



Disponuje praxí na projektech v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřičské
činnosti.

2/ Zástupce vedoucího projektového týmu /tj. projektový manažer/, který:


Má vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností.



Má alespoň 5 let praxe při vedení projektů v oblasti zeměměřických činností.



Disponuje praxí na projektech v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřičské
činnosti.

3/ Ostatní členové týmu, z nichž:


Každý má alespoň středoškolské vzdělání.



Minimálně dva členové týmu (specialisté) musí mít nejméně dvouletou zkušenost s projekty v
oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a každý z nich předloží
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel.



Alespoň jeden člen týmu disponuje praxí v délce alespoň 5 let s vedením projektů v oblasti
zpracování zeměměřických dat metodami letecké fotogrammetrie.



Alespoň jeden člen týmu disponuje oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských
činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) + c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o
změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřičským a katastrálním.



Pro každou část VZ: Minimálně jeden operátor stereoskopického vyhodnocování snímků
s praxí alespoň 2 roky na projektech charakteru DTM, tj. tvorby dat v měřítku 1:500.
Pokud dodavatel podává nabídku na jednu část VZ, musí realizační tým obsahovat min. 1
operátora. Pokud dodavatel podává nabídku na dvě části VZ, musí realizační tým obsahovat
min. 2 operátory. Pokud dodavatel podává nabídku na tři části VZ, musí realizační tým
obsahovat min. 3 operátory.

Rozsah a způsob požadovaných informací:
V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje:






jméno a příjmení,
pozice v rámci týmu
odbornost = profesní zaměření,
délka odborné praxe
vzdělání, oprávnění
Stránka 8 z 19

ZD nadlimitní VZ „Transformace archivů a jejich verifikace a konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK“

-

Dosažený stupeň vzdělání dodavatel prokazuje prostou kopií příslušného dokladu (maturitní
vysvědčení, vysokoškolský diplom).

-

Praxi, zkušenosti a odbornost členů projektového týmu dodavatel prokazuje svým čestným
prohlášením.

-

Oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a)
+ c) zákona č. 200/1994 Sb. dodavatel prokazuje prostou kopií dokladu (oprávnění).

c) Přehled nástrojů a pomůcek, provozních nebo technických zařízení dle § 79 odst. 2 písm. j)
ZZVZ
K zajištění dostatečného technického vybavení pro splnění zadávaného plnění zadavatel požaduje
předložení přehledu s uvedením následujících počtů jednotlivých nástrojů, pomůcek a zařízení:


3 x počet GNSS přijímačů min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které umožní
připojení do systému CZEPOS či obdobného systému.



3 x počet totálních stanic pro klasické geodetické měření.



2 x kompletní systémy pro letecké měřické snímkování, kde systém je tvořen
o

Letadlo s úpravou pro letecké měřické snímkování (LMS)

o

Měřická kamera pro zhotovení LMS

o

Gyrostabilizace

o

Systém pro řízení letu a přímé georeferencování snímků



SW vybavení pro AAT (tj. aerotrangulace) včetně tomu odpovídající AAT



Pro každou část VZ: Minimálně jedna stanice (PC včetně SW) pro stereoskopické vyhodnocení
snímků
Pokud dodavatel podává nabídku na jednu část VZ, musí přehled obsahovat min. 1 stanici pro
stereoskopické vyhodnocení snímků. Pokud dodavatel podává nabídku na dvě části VZ, musí
přehled obsahovat min. 2 stanice pro stereoskopické vyhodnocení snímků. Pokud dodavatel
podává nabídku na tři části VZ, musí přehled obsahovat min. 3 stanice pro stereoskopické
vyhodnocení snímků.

4.4. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
Ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ zadavatel nepožaduje.
4.5. OSTATNÍ INFORMACE KE KVALIFIKACI
Prokázání kvalifikace
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Předložení dokladů (§ 45 ZZVZ)
Dodavatel předkládá doklady v prosté kopii.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. Dodavatel může
postupovat podle § 86 odst. 2 ZZVZ.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
Pouze až vybraný dodavatel podle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ je povinen zadavateli předložit originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel však nebrání, aby kterýkoli dodavatel na
základě své vůle předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci již do nabídky
(UPOZORNĚNÍ: nabídky na tuto VZ se podávají elektronicky).
Systém e-Certis
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel dle § 86 odst. 1 ZZVZ přednostně vyžaduje doklady
evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a
násl. ZZVZ, tento výpis nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.
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Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Systém certifikovaných dodavatelů
V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ, platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74
odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli podle § 83 odst. 1 ZZVZ předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) 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.
Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat podle zákona, především podle § 83 ZZVZ.
Společné prokazování kvalifikace
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V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně, jinak prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
5.1. Zpracování nabídkové ceny


Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).



Nabídkovou cenou je celková cena za provedení předmětu veřejné zakázky. Tuto celkovou
nabídkovou cenu dodavatel uvede v Krycím listu nabídky (příloha č. 2 ZD) a v návrhu smlouvy
o dílo (příloha č. 3 ZD).



Nabídková cena bude dodavatelem zpracována tak, aby byla cenou konečnou a
nepřekročitelnou, za kterou bude kompletně dodán celý předmět plnění VZ a která zahrnuje
všechny služby, činnosti a dodávky související s plněním předmětu VZ.



Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s celkovou
realizací předmětu veřejné zakázky.



Nabídnutá jednotková cena (tj. průměrná cena za 1 ha zpracovávaného území) musí být cenou
pevnou a závaznou, nezávislou na případné změně podmínek v průběhu realizace veřejné
zakázky.



Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky.



Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu veřejné
zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu. Nabídková cena mimo jiné zahrnuje
veškerá rizika, zisk, finanční vlivy vč. inflace, poplatky, záruku a další náklady spojené s plněním
této VZ po celou dobu jejího provádění.



Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v těchto případech:

-

v případě změny daňových právních předpisů,

-

se změnou legislativy, která přímo souvisí s plněním předmětu smlouvy, a která není
v současné době známa (např. změna sazeb daní a poplatků)
Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští. Celková nabídková cena včetně všech
jejích položek je jinak pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pro dodavatele závazná.

-

5.2. Limitace nabídkové ceny
Zadavatel si vyhrazuje, že celková nabídková cena za každou část VZ (viz řádky 1,2,3 níže uvedené
tabulky) nesmí překročit předpokládanou hodnotu každé části VZ, uvedenou v čl. 2 ZD.
Pokud celková nabídková cena dodavatele na příslušnou část VZ bude vyšší než stanovený limit,
znamená to nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ s důsledkem vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.
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Řádek

Část VZ

Oblast

Nejvýše přípustná nabídková cena na část VZ

1

První

SEVER

4.983.333,- Kč bez DPH

2

Druhá

STŘED

4.025.000,- Kč bez DPH

3

Třetí

JIH

5.186.667,- Kč bez DPH

5.3. Mimořádně nízká nabídková cena
Zadavatel předem nestanovil, jakou cenu bude považovat za mimořádně nízkou.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY
6.1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních a sankčních podmínek zadavatel stanovil v návrhu Smlouvy o
dílo, který tvoří Přílohu č. 3 ZD.
6.2. Návrh smlouvy
Zadavatel požaduje uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 3
ZD. Povinnou součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 ZD, doplněný
dodavatelem v ustanoveních výslovně označených, že je má dodavatel vyplnit.
Dodavatel je povinen návrh smlouvy zcela převzít s obsahem navrženým zadavatelem, když pouze
vyplní části označené = DOPLNÍ DODAVATEL =. Jedná se zejména o identifikační údaje dodavatele,
nabídkovou cenu, kontaktní údaje, datum a podpis návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
Dodavatel nesmí návrh smlouvy měnit, doplňovat nová ustanovení ani vypouštět stávající
ustanovení, kromě pasáží výslovně označených, že je dodavatel má vyplnit.
Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud oprávnění k podpisu
nebude vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, přiloží dodavatel k návrhu
smlouvy alespoň kopii platné plné moci, z níž přímo vyplývá oprávnění k podpisu smlouvy za
dodavatele.
Případné změny uzavřené smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů,
zejména s § 222 ZZVZ. V takovém případě obě smluvní strany uzavřou dodatek k příslušné smlouvě.
VZ je rozdělena na 3 části v rámci 1 zadávacího řízení. Na každou část VZ, na kterou dodavatel podává
nabídku, dodavatel předloží návrh smlouvy o dílo na příslušnou část – tzn.:
nabídka na 1. část SEVER obsahuje návrh smlouvy o dílo na 1. část SEVER s cenou díla za 1. část SEVER
nabídka na 2. část STŘED obsahuje návrh smlouvy o dílo na 2. část STŘED s cenou díla za 2. část STŘED
nabídka na 3. část JIH obsahuje návrh smlouvy o dílo na 3. část JIH s cenou díla za 3. část JIH
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7. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE
7.1. Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Služby v rámci plnění předmětu VZ budou poskytovány na základě požadavků zadavatele, kvalitně, ve
stanoveném termínu a rozsahu, v souladu se zadávacími podmínkami a uzavřenou smlouvou.
7.2. Poddodavatelé
Jestliže bude dodavatel plnit předmět VZ též prostřednictvím jiných osob, specifikuje v nabídce části
VZ, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a současně předloží seznam poddodavatelů
s jejich identifikačními údaji a označením části VZ, kterou bude příslušný poddodavatel plnit.
Seznam bude obsahovat jak poddodavatele, kteří za dodavatele prokazují kvalifikaci, tak ostatní
poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění VZ.
Pokud dodavatel nevyužije poddodavatele, předloží v nabídce čestné prohlášení, že provede veřejnou
zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů. Dodavatel může využít vzorovou Přílohu č. 4 ZD.
7.3. Požadavky kontrolních orgánů
Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, v platném znění.
Dodavatel poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ ze strany orgánu kontrolujícího
dodržení pravidel Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
7.4. Zadávací lhůta
Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu.
7.5. Důvěrné informace v nabídce
Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v
zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu
k informacím (č. 106/1999 Sb.),
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se
podílejí na průběhu zadávacího řízení,
b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto
zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.
Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného
právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo
dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
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Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při
podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy
včas seznámen.

8. NABÍDKA
8.1. Nabídka na VZ
VZ je rozdělena na 3 části (1. část - Sever, 2. část - Střed, 3. část - Jih).
Dodavatel je oprávněn podat nabídku samostatně na část 1 nebo část 2 nebo část 3 nebo na všechny
tři části nebo na dvě části dle vlastního výběru, vždy však pouze jednu nabídku, a to v elektronické
podobě.
Nabídka musí být podána v českém jazyce a ve lhůtě pro podání nabídek (viz čl. 9 ZD).
Každá nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 8.4. ZD.
8.2. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 ZZVZ.
8.3. Elektronické nabídky
Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
URL adrese veřejné zakázky https://ezak.cnpk.cz/vz00006951.
Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou k dispozici v Příloze č. 5 ZD.
8.4. Obsah nabídky
Nabídka bude zpracována a podána s následujícími povinnými obsahovými náležitostmi:
Dokument
Popis
Krycí list nabídky vyplněné údaje o dodavateli a nabídkové ceně, podpis oprávněné osoby
za dodavatele (Příloha č. 2 ZD)
Kvalifikace
doklady k prokázání splnění:
- základní způsobilosti
- profesní způsobilosti
- technické kvalifikace
Návrh smlouvy
vyplněné údaje o dodavateli, nabídkové ceně, podpis oprávněné osoby za
dodavatele (Příloha č. 3 ZD)

Poddodavatelé

na každou část VZ, na kterou dodavatel podává nabídku, bude
předložen návrh smlouvy o dílo
seznam poddodavatelů nebo informace, že dodavatel provede VZ jen
vlastními silami (Příloha č. 4 ZD)

Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení v příloze č. 4 ZD. Návrh smlouvy v příloze č. 3 ZD je pro
dodavatele závazný a nelze se od něho odchýlit.
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9. PODÁNÍ NABÍDEK
9.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: do 18.03.2019 do 13:00 hod
Nabídka musí být doručena do konce lhůty pro podání nabídek.
Jestliže by došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek (např. na základě dotazu k zadávací
dokumentaci), zadavatel tuto skutečnost oznámí dodavatelům prostřednictvím vysvětlení ZD na E-ZAK.
9.2. Forma podání nabídek
Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu
veřejné zakázky na webové adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00006951.
9.3. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční v budově Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň –
ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná elektronicky.
Otevírání nabídek bude bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení, a to v souladu s § 109 odst. 1
ZZVZ, tj. otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

10.HODNOCENÍ NABÍDEK
10.1. Kritérium hodnocení
Nabídky na každou část VZ budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, spočívající v nejnižší
celkové nabídkové ceně v Kč bez DPH.
Při hodnocení se bude vycházet z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, obsažené v nabídce na
příslušnou část VZ.
Zadavatel vybere k uzavření smlouvy dodavatele, jehož nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.
V případě shodných nabídkových cen dvou a více účastníků ZŘ je rozhodující dřívější datum podání
nabídky.
10.2. Popis způsobu hodnocení
Zadavatelem jmenovaná hodnotící komise seřadí celkové nabídkové ceny dodavatelů v Kč bez DPH od
nejnižší po nejvyšší. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka dodavatele, který předložil nejnižší
celkovou cenu v Kč bez DPH.
Hodnotící komise následně provede detailní posouzení vítězné nabídky.
V souladu s § 39 odst. 4 Zákona provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
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Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho
dodavatele. Jediný dodavatel, který zůstal v zadávacím řízení, může být vybrán k uzavření smlouvy bez
provedení hodnocení.
Nabídka vyloučeného dodavatele, kterému dosud nezanikla účast v zadávacím řízení, nebude
zohledněna při hodnocení nabídek.

11. POSKYTNUTÍ /VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
11.1. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje dodavatelům neomezený přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci jejím
uveřejněním
v elektronickém
nástroji
E-ZAK
v detailu
zakázky
na
URL
adrese
https://ezak.cnpk.cz/vz00006951.
Technické přílohy Technické dokumentace (příloha č. 1 ZD), a to:
Příloha č. 1 TD – Směrnice DTM DMVS PK
Příloha č. 2 TD – Kreslící klíč datového modelu
Příloha č. 3 TD – Obrazové přílohy
Příloha č. 4 TD – Datové soubory ve formátu shp
jsou vzhledem k objemnosti dat (velikosti souborů) dostupné na externím úložišti https://fs.plzensky-kraj.cz/filesender/?s=download&token=6668a4ff-467f-d9d1-82a0-9fa202001283
11.2. Vysvětlení Zadávací dokumentace
Dodavatelé jsou oprávněni podle § 98 odst. 3 ZZVZ písemně požadovat po zadavateli vysvětlení
zadávací dokumentace. Žádosti se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na webové
adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00006951.
Zadavatel zadávací dokumentaci vysvětlí postupem podle § 98 ZZVZ včetně zveřejnění přesného znění
žádosti bez identifikace dodavatele.
Telefonické poskytování informací o zadávací dokumentaci je zadavatelem vyloučeno.
11.3. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99
ZZVZ.

12. DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
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Před uzavřením smlouvy odešle zadavatel vybranému dodavateli výzvu s žádostí o předložení následujících
dokumentů:
a) Originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, kterými vybraný dodavatel prokazoval splnění
zadavatelem požadované kvalifikace (pokud je zadavatel již nemá k dispozici např. z důvodu, že vybraný
dodavatel již ve své nabídce předložil originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokazoval splnění
kvalifikace).
b) Dokladů o identifikačních údajích všech osob, které jsou skutečnými majiteli vybraného dodavatele, jenž
je právnickou osobou, a to podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu.
- Dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečného majitele/majitelů k tomuto dodavateli, přičemž těmito
doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílů na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
c) Dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, když si je zadavatel vyhradil v ZD podle § 104
odst. 1 ZZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje dle § 104 odst. 1 ZZVZ jako podmínku uzavření smlouvy předložení kopie pojistné
smlouvy nebo pojistného certifikátu o minimální pojistné částce 4 000 000,- Kč, jejímž předmětem bude
pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové
včetně materiálu určeného k zabudování do díla. Sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby
mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. Dodavatel je současně
povinen doložit, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, která pokrývá úhradu případné škody způsobené na
životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s
plněním uzavřené smlouvy o dílo. Relevantním dokladem je pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (kopie).
Všechny výše uvedené doklady budou poskytnuty v rámci součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy na plnění VZ.

13. PŘÍLOHY ZD
Nedílnou součástí Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
 Příloha č. 1 – Technická dokumentace a její přílohy
 Příloha č. 2 – Krycí list nabídky


Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo (na část SEVER, na část STŘED a na část JIH)
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Příloha č. 4 – VZOR Čestné prohlášení (poddodavatelé)
Příloha č. 5 – Informace zadavatele o nástroji E-ZAK

V Plzni dne 04.02.2019
č.j. PK-IT/215/19
Za zadavatele:
Ivo Grüner
náměstek hejtmana Plzeňského kraje
(podepsáno elektronicky)

Stránka 19 z 19

