
DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na projektové práce pro menší
zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou 
BIMv  v

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

DODAVATEL: Společnost PGP/ VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM
se sídlem: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4

správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s,
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 452 72 387

společník společnosti: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 
IČO: 469 95 447

společník společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 618 53 267

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.

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 
projektové práce pro menší 
zakázky staveb pozemních 

komunikací a jejich 
realizaci metodou BIM

(a)

263 936 923,-
(b)

55 426 754,-

(c) = (a) + (b)

319 363 677,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti bez DPH a příslušné koeficienty stanovené v souladu s Čl. 7 zadávací 
dokumentace. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že pro nás jsou závazné po celou 
dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích 
smluv maximální ceny stanovené (i) v případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho 
potřeb při realizaci projektové přípravy'4 jako hodinová sazba bez DPH daného rozmezí



předpokládaných stavebních nákladů v tabulce „IV. C) Položkový rozpočet - technická 
pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, a (ii) v případě ostatních služeb na 
základě celkových (paušálních) cen bez DPH za jednotlivé dílčí ěinnosti v rámci typových 
příkladů, koeficientů a podrobného výpočtu maximální ceny uvedeného v čl. 7 zadávací 
dokumentace. Změna takto stanovených maximálních cen je možná pouze za podmínek 
výslovně stanovených v Rámcové dohodě.
Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb v Kč bez 
DPH

60%
263 936 923,- 
Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušeností 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) uvedené v příloze č. 1 - Prohlášení o odborném personálu;
(ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v 

příloze - Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob, která tvoří součást Dopisu 
nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek 
předkládáme jako součást přílohy č. 2 Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob 
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 přílohy Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob a Prohlášení o odborném personálu tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Potvrzujeme, že součástí obsahu Rámcové dohody jsou dokumenty uvedené v příloze č. 3 této 
zadávací dokumentace.
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.
V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Prováděcí smlouva na 
plnění dílčí veřejné zakázky z uzavřené Rámcové dohody na provádění činností (i) zpracování 
VD-ZDS/PDPS/ZD, (ii) autorský dozor (iii) provádí technickou asistenci objednateli, 
nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí 
smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby 
ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím 
se na takovém posouzení či supervizi, rovněž nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů 
podílejících se na plnění veřejné zakázky vztahující se ke konkrétní stavbě, připravovat ani 
podílet se na přípravě realizační dokumentace stavby á zároveň podílet se na výkonu 
technické asistence pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele. Bereme na 
vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Prováděcí smlouvy. Bereme dále na vědomí, 
že uzavření Prováděcí smlouvy na plnění této veřejné zakázky, tj. na přípravu stanovené 
projektové dokumentace, s dodavatelem, je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti 
na zadávacím řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření 
smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s dodavatelem je 
rovněž důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti na tomto zadávacím řízení a v případě, že 
již došlo k uzavření Prováděcí smlouvy, je důvodem pro odstoupení od Prováděcí smlouvy.
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.

Přílohy:
• Prohlášení o odborném personálu
• Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob
• Zvláštní příloha k nabídce

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO/ PODPISU/ DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO EL^KTŘOJNICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



PŘÍLOHA č. 1 K DOPISU NABÍDKY:
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/ VIAPONT/APIS -R D  PP menší a BIM
se sídlem: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

společnost VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 
IČO: 469 95 447
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917,

společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 618 53 267
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
metodou BIM, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-031207 (dále jen „účastník”), 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se 
bude podílet na realizaci dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. 
Současně účastník bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném 
personálu, platí vždy údaje uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném 
personálu.

Funkce Příjmení Jméno
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce
zodpovědný projektant v oboru dopravní 

stavby
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce
______________________ 1_______________



zodpovědný projektant v oboru dopravní l

stavby
zodpovědný projektant v oboru dopravní 

stavby
zodpovědný projektant v oboru pozemní 

stavby
zodpovědný projektant v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce
zodpovědný projektant v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce
zodpovědný projektant v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce
zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství
zodpovědný projektant v oboru stavby 

vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící posuzování vlivů na 

životní prostředí
projektant v oboru inženýrská geologie

hlavní koordinátor inženýrských činností
osoba zajišťující inženýrskou činnost

osoba poskytující právní poradenství (dále 
také jen „právník44)

BIM manažer
______________________ i_______________

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKfrMklCKĚHÓ PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU Pr Í U M k TRONICKĚ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 
a jejich realizaci metodou BIM, 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, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému:
a) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
b) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
c) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120- 
TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
souvisejícími právními předpisy a normami.
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONlQfiÉTRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost PGP/ VIAPONT/APIS -R D  PP menší a BIM
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

společnost VIAPONT, s.r.o.
se sídlem; Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 
IČO: 469 95 447
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917,

společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 618 53 267
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na projektové práce pro 
menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, ev. č. dle
Věstníku veřejných zakázek Z2019-031207 (dále jen „dodavateli

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

..................v ..........................................
Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 
plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím



prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil 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.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným 
dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným 
souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou 
nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve 
stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. 
Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat 
osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

V--------------------------------------------------------------------------------------------------

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno-} [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

NETÝKÁ SE -  UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU VLASTNÍMI ZAMĚSTNANCI BEZ VYUŽITÍ 
SUBDODAVATELŮ

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


