Obec Kamenný Újezd
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2016 – směrnicí pro evidenci veřejných zakázek a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Kamenný Újezd zadávací řízení na stavební práce:

REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE P.Č. 1412
V K.Ú. KAMENNÝ ÚJEZD – NÁVES
A

REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE P.Č. 1267/5
V K.Ú. KAMENNÝ ÚJEZD – LAZNA
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZADAVATEL:
Obec Kamenný Újezd
zastoupená starostkou obce, paní Ing. Jitkou Šebelkovou
Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd
IČ: 00245062
DIČ: CZ00245062
datová schránka ID: aqebdr7
telefon/fax: 387 998 204, 387 998 500
e-mail: starosta@kamenny-ujezd.cz
ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz
Předmět plnění
Předmětem plnění je revitalizace vodní nádrže na p.č. 1412 – výměna stávajícího požeráku,
odstranění hráze z kamenných kostek, úprava hráze na zemní, úprava sklonu návodního
svahu hráze a jeho opevnění, utěsnění dna a revitalizace vodní nádrže na p.č 1267/5 –
odstranění sedimentu, opevnění břehové linie, povrchová úprava ocelového požeráku,
ohumusování a osetí travním semenem ostatní břehové plochy rybníka.
Zakázka je technicky definována zpracovanou projektovou dokumentací a soupisem prací.
Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části
zadávací dokumentace stavby. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro
komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání.
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 079 tis. Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu plnění
Název
Výstavba vodních děl

CPV
45240000-1
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Požadovaný termín realizace předmětu plnění
 lhůta výstavby: 4 měsíce od předání a převzetí staveniště
K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně
vyzván.
Místo plnění zakázky
k.ú. Kamenný Újezd
ZÚJ: 544663 Kamenný Újezd, NUTS: CZ0311544663 okres České Budějovice
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude organizována – místo stavby je volně přístupné
a je identifikovatelné podle situace stavby v projektové dokumentaci.
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout v sídle STAVEBNÍ
PORADNY, spol. s r. o., Průběžná 48, České Budějovice na základě předchozí písemné
objednávky zaslané e-mailem na: gabrielova@stav-poradna.cz, každý pracovní den v době
od 700 do 1500 hodin.
Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek (zahájení zadávacího řízení) a končí dne 18. 1. 2017 ve 1300 hodin předáním obálek
s nabídkami.
Nabídky budou podávány v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a
nápisem „NEOTVÍRAT“ poštou, kurýrní službou nebo osobně do 18. 1. 2017 do 1300 hodin
na podatelnu Obecního úřadu obce Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Otevírání obálek za účasti účastníků zadávacího řízení nebude organizováno
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základní způsobilost – předložením prohlášení osoby oprávněné jednat jménem či za
dodavatele o splnění základní způsobilosti (§ 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
b) profesní způsobilost – předložením:
-

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nesmí být starší 3 měsíců ke dni
zahájení zadávacího řízení)
- dokladu o oprávnění k podnikání pro provádění staveb (doložit živnostenský list
nebo výpis z živnostenského rejstříku).
- dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci
odpovědných zástupců nebo osob pověřených vedením stavby v oboru v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské
stavby).
V souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2016 – směrnicí pro evidenci veřejných zakázek a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Kamenný Újezd je možné prokázat splnění profesní
způsobilosti čestným prohlášením potvrzeným osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka zadávacího řízení.
c) technická kvalifikace – předložením seznamu min. 2 realizovaných zakázek
srovnatelného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
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řízení, jejichž předmětem plnění byla revitalizace (obnova, rekonstrukce nebo oprava)
rybníka nebo malé vodní nádrže přírodního charakteru s finančním objemem každé
zakázky min. 2 mil. Kč bez DPH včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. Z uvedených údajů musí být patrno
postavení účastníka zadávacího řízení v dodavatelském systému (hlavní dodavatel,
poddodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (finanční podíl prací
realizovaných účastníkem zadávacího řízení musí odpovídat min. výši požadované
zadavatelem – viz text výše).
V souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2016 – směrnicí pro evidenci veřejných zakázek a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Kamenný Újezd je možné prokázat splnění
technické kvalifikace čestným prohlášením potvrzeným osobou oprávněnou jednat jménem
či za účastníka zadávacího řízení.
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Vysvětlení zadávací dokumentace
Případné dotazy účastníků zadávacího řízení nebo požadavky na doplňující informace
mohou být jednotlivými účastníky podávány pouze organizátoru zadávacího řízení –
STAVEBNÍ PORADNĚ, spol. s r.o., České Budějovice.
Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci zadavatele nejpozději 3 pracovní
dny před termínem podání nabídek, a to na poštovní adresu zástupce zadavatele nebo emailem zástupci zadavatele na adresu: info@stav-poradna.cz. Zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí
žádosti.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty.
Další podmínky pro zpracování nabídky
 nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude předána v 1 vyhotovení v listinné
podobě
 zadavatel požaduje, aby měl vybraný zhotovitel uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za
škodu ve výši 3 mil. Kč
 další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Variantní řešení:
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
Práva zadavatele – zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu
 nesdělovat uchazečům důvod zrušení zadávacího řízení.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům
dne 19. 12. 2016.

Jaroslav
Vítovec
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