
DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro 
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, 
že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 až 70, vydané 
zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

DPH
Rámcová dohoda na výkon 

stavebního dozoru pro 
zakázky většího rozsahu 

staveb pozemních komunikací

(a)
324.572.000,00

(b)
68.160.120,00

(c) = (a) + (b) 

392.732.120,00

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 
služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí cenv jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci 
zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 
v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60%
324.572.000,00 

Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří 
součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby dokumenty 
nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). . 
Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek 
stanovených Rámcovou dohodou.



Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(a) Rámcová dohoda

(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky)

(c) Dopis nabídky

(d) Zvláštní příloha k nabídce

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

práce

(0 Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

práce

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem

Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(g) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(h) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění
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stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

V Brně dne 23.7.2018

SHP TS s.r.o.
vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI GRAND"

Přílohy:
Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních 
komunikací, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování 
v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a  jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asistent správce stavby/správce stavby
(ii) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(iii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
(iv) asistent specialista geotechnika,
(v) asistent specialista trubní vedeni,
(vi) asistent specialista pro podzemní stavby,

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího
rozsahu staveb pozemních komunikací

V Brně dne 23.7.2018

SHP TS s.r.o.
vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

v v

PRO: Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, 
že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 až 70, vydané 
zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

DOPIS NABÍDKY

Nabídková cena 
služeb v Kě bez 

DPH
DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru pro 

zakázky většího rozsahu 
staveb pozemních 

komunikací

(a)
275 535 000,-

(b)
57 862 350,-

(c) = (a) + (b) 

333 397 350,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah.
Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60% 275 535 000,- Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým 
klíčových expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která 
tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení 
nabídek předkládáme jako součást přílohy Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme
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v prosté kopii). . Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze
za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(a) Rámcová dohoda

(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky)

(o) Dopis nabídky

(d ) Zvláštní příloha k nabídce

(e ) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

práce

(f) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

práce

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(g) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)
(h) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze 
č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č, 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.



Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

V Praze dne 26.7.2018/

PGP/INiFRAM/INŽ -  RS TDI max 

Přílohy:
Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího
rozsahu staveb pozemních komunikací

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb 
pozemních komunikací, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého 
dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími 
pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž 
objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, 
kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle 
vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní 
příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o 
poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době 
před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem 
nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále 
uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se 
schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet 
jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů 
na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asistent správce stavby/správce stavby
(ii) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(iii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetněpropustků),
(iv) asistent specialista geotechnika,
(v) asistent specialista trubní vedení,
(vi) asistent specialista pro podzemní stavby,

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

V Praze dne 26.7.2ý}18
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, 
že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace ě. 1 až 70, vydané 
zadavatelem.

DOPIS NABÍDKY

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
služeb v Kě bez 

DPH
DPH v Kě Celková nabídková 

cena v Kě včetně DPH

Rámcová dohoda na 
výkon stavebního dozoru 

pro zakázky většího 
rozsahu staveb pozemních 

komunikací

00
278 745 000.-

(b)
58 536 450,-

(c) = (a) + (b) 

337 281 450,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 
služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci 
zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60%
278 745 000,-
Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří 
součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby dokumenty 
nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). .



Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek
stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(a) Rámcová dohoda

(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky

(d) Zvláštní příloha k nabídce

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

(f) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem

Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(g) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(h) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu. 

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem ě. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.
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Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

V Brně dne 30. 7. 2018

SUDOP GROUP SD -  VPK

Přílohy;
- Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních 
komunikací, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování 
v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 

kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž  je  tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asistent správce stavby/správce stavby
(ii) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(iii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetněpropustků),
(iv) asistent specialista geotechnika,
(v) asistent specialista trubní vedení,
(vi) asistent specialista pro podzemní stavby,

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

V Brně dne 17. 7. 2018

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího
rozsahu staveb pozemních komunikací

SUDOP GROUP SD -  VPK



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, 
že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 až 70, vydané 
zadavatelem.

DOPIS NABÍDKY

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru pro zakázky (a) (b) (c) = (a) + (b)

většího rozsahu staveb 329 950 000,- 69 289 500,- 399 239 500,-
pozemních komunikací

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 
v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60%
329 950 000,- 
Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým 
klíčových expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která 
tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení 
nabídek předkládáme jako součást přílohy Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). . Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze 
za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

9o



Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(a) Rámcová dohoda

(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky)

(c) Dopis nabídky

(d) Zvláštní příloha k nabídce

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

(f) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) 

Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem

Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(g) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(h) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze 
č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění

4



stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

V  Rmp dne 30 7 701 R

HBH Projekt spol. s r.o.

Přílohy:
Hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob 

Zvláštní příloha k nabídce



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího
rozsahu staveb pozemních komunikací

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních 
komunikací, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování 
v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž 
objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, 
kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle 
vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní 
příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o 
poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době 
před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem 
nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále 
uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se 
schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet 
jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů 
na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asistent správce stavby/správce stavby
(ii) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(ni) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetněpropustků),
(iv) asistent specialista geotechnika,
(v) asistent specialista trubní vedení,
(vi) asistent specialista pro podzemní stavby,

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

V Brně dne 30. 7. 2018

HBHprojekt spol s r.o.
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DOPIS NABÍDKY

r v ___ r r

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKAZKY: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro
zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, 
že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1, č. 2 až 30, č. 31 až 36, 
č. 37 až 58, č. 59 až 60, č. 61 až 69 a č.70, vydané zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru pro 

zakázky většího rozsahu 
staveb pozemních 

komunikací

(a)
320.404.000

(b)

67.284.840

(c) = (a) + (b)

387.688.840

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 
služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci 
zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60%
320.404.000
Kč bez DPH .

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která tvoří 
součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby dokumenty



nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). . 
Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek 
stanovených Rámcovou dohodou.

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

(a) Rámcová dohoda

(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky)

(c) Dopis nabídky

(d) Zvláštní příloha k nabídce

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

(f) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem

Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(g) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)

(h) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 
3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv
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bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.

V Praze dne 23.7.2018

za „SGS-BUNG CZ-IBR -  RS většího rozsahu44

Přílohy:
formulář Hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních 
komunikací, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování 
v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem 
uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy 
příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž  je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky. Jedná se o výkon těchto pozic:

(i) asistent správce stavby/správce stavby
(ii) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(ni) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetněpropustků),
(iv) asistent specialista geotechnika,
(v) asistent specialista trubní vedeni,
(vi) asistent specialista pro podzemní stavby,

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

V Praze dne 16.7.2018

Název zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího
rozsahu staveb pozemních komunikací

za „SGS-BUNG CZ-IBR -  RS většího rozsahu"


