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1.Základní informační údaje
1.1 Předmět a typ zadávacího řízení
Výstavba kanalizačního sběrače „B“ a „B1“, 1. etapy stavby „Kanalizace a
Předmět zadávacího
řízení:
vodovod Dunajovice“
Typ zadávacího
řízení:

Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a
v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Dunajovice č. 1/2014.

1.2 Zakázka
Název zakázky:

Stavba kanalizačního sběrače „B“ a „B1“, 1. etapy stavby „Kanalizace a
vodovod Dunajovice.

Poznámka:

Předmět zakázky je součástí dotačního projektu realizovaného v rámci
Grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny
Opatření:

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,

Podopatření: Kanalizace
Žadatel:

Obec Dunajovice.

1.3 Zadavatel
Název zadavatele:

Obec Dunajovice

Sídlo:

Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

Právní forma:

Obec

IČ:

00512974

DIČ:

CZ00512974

Jehož jménem jedná:

František Uhlíř, starosta obce

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:
Základní vymezení předmětu zakázky:
Zadavatel hodlá zadat zakázku na:
- Výstavbu kanalizačního sběrače „B“ potrubí PP SN10 o průměru 500 mm v délce 102,2 m, potrubí
PP SN10 o průměru 300 mm v délce 287,04 m
- Výstavbu odlehčovací stoky „B 1“ potrubí PP SN10 o průměru 500 mm v délce 20 m
- vše v k. ú. a obci Dunajovice.
- Zahájení prací nejdříve 1.6.2014, ukončení předávacím protokolem nejpozději 15.9.2014
Projektová dokumentace:
Zpracovatel: ing. Michal Manda, IČ 158 07 673
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ing. Martin Šulista, IČ 882 50 199
AQUAPROJEKT, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
Technická specifikace:
Základní technické podmínky
-

-

-

-

-

-

-

-

Výstavba kanalizačního sběrače B jednotné kanalizace, který je navržen pro podchycení
splaškových a dešťových vod ze severní a západní části obce a umožní připojit současnou zástavbu
na vybudovanou Čistírnu odpadních vod Dunajovice
Výstavba odlehčovací stoky B1
Dodávka materiálu, provedení stavebních prací a všech nezbytných prací, nutných pro dokončení 1.
etapy stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice, jak je specifikováno v projektové dokumentaci, ve
vyjádření SÚS Jindřichův Hradec a E-on Distribuce a.s.,
vytyčení trasy před výstavbou, vytýčení sítí ve správě a majetku Obce Dunajovice – vodovod,
kanalizace a veřejné osvětlení před začátkem zemních prací,
zpracování projektové dokumentace – skutečného stavu provedení včetně geodetického zaměření
skutečného stavu,
předání podkladů pro kolaudační řízení (tlakové zkoušky, kamerové prohlídky, prohlášení o shodě
pro použité materiály, ),
geometrický plán pro věcná břemena, - pro pozemky ve správě SÚS J. Hradec a pozemek ing. J.
Kačerovského (parc.č. 1623/3)
dodavatel stavby požádá v dostatečném předstihu před vlastním prováděním stavby u příslušného
silničního správního úřadu, tj. MěÚ Třeboň – ÚPaSŘ, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání
silnice III/15511a pro provádění stavebních prací. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace
se zakreslením pomocného silničního pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva,
odpovědná osoba a termín provádění prací,
po doručení pravomocného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, bude se
zhotovitelem stavby uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání silničních pozemků.
Dokud nebude finanční náhrada za zvláštní užívání zaplacena, nebude SUS Jihočeského kraje
předáno staveniště a na stavbě nesmí být započato. Finanční náhrada za zvláštní užívání pozemků
v silnici III. třídy je 2,- Kč /m2 / den + DPH,
závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací je
projektová dokumentace a zpracované výkazy výměr a prací, které jsou přílohou této zadávací
dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou dokumentací,
projektantem je, z důvodu umístění kanalizačních sběračů ve vozovce a v krajnici silnice,
požadováno korugované potrubí z polypropylénu s obvodovou tuhostí SN 10, s plným žebrem
v řezu
protlak potrubí pod silnicí III/15511a bude proveden u odlehčovací stoky B1 (potrubí DN 500)
pozemek parc.č. 2605/33 a pod silnicí III/15511a (potrubí DN 300) na pozemcích parc. č. 2605/1
a 2605/14.
Na pozemku parc.č. 2605/34 bude veden otevřený výkop mimo asfaltový koberec.
Na pozemcích parc.č. 2605/31 a 2605/32, ve dně stoky, je uložen kabel NN, přípojka elektřiny pro
RD č.p. 97. Vedení kanalizačního sběrače bude provedeno dle podmínek vydaného Souhlasu se
stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví
E.ON Distribuce, a.s., viz příloha ZD
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Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena a uložena na pozemky ve vlastnictví Obce Dunajovice
do vzdálenosti cca 2 500 m, následně budou tyto pozemky urovnány. Pozemky pro uložení budou
konzultovány se zástupcem investora a s TDI
Pro vytěženou zeminu, která bude následně použita na zásypy potrubí, bude zadavatelem zřízena
mezideponie ve vzdálenosti maximálně do 1 000 m od stavby.
Pozemky parc.č. 1623/3, 2602/3, a východní část pozemku parc.č.2602/1 jsou zemědělsky
obdělávány. Vstup na tyto pozemky je možný až po sklizni, nejdříve v druhé polovině měsíce
července. Z těchto a z časových důvodů bude nutné provádět stavbu zhotovitelem od odlehčovací
komory OK-B a odlehčovací stoky B1 směrem k šachtě Š-B-12 a propojení se stávající
kanalizací. Poté od odlehčovací komory OK-B pokračovat k šachtě Š-B-07, protlakem pod silnicí
III/15511a. Nakonec dokončit stavbu na zemědělských pozemcích a připojením bytového domu
č.p. 76.
Zhotovitel zajistí během celé stavby, jako součást zakázky, nezbytný přístup na pozemky a do
budov sousedící se stavbou (RD č.p. 17, 14, 8, 83, 16, bytový dům č.p. 76 a hasičská zbrojnice).
Zajistí průjezd alespoň polovinou vozovky po místní komunikaci parc.č. 2623/1 (Lomnická) jak
pro majitele RD, tak pro provoz související s výrobním střediskem společnosti HELS spol. s r.o.
(Pila Dunajovice).
zájemci o zakázku si mohou vyžádat doplňující informace u zadavatele, to je u statutárního
zástupce obce, starosty p. Františka Uhlíře - telefon 384 722 615, mobil 602 491 551 s možností
domluvy případné konzultace a prohlídky místa plnění.

Další technické podmínky
-

Dodavatel bude odpovídat za dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
pro zařízení staveniště a skladování materiálu (potrubí, šachty) poskytne zadavatel bezplatně
veřejně dostupný pozemek parc.č. 1713 v k.ú. Dunajovice
dodavatel má povinnost řádně staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob vhodným
způsobem,
dodavatel uvede pozemky do původního stavu před předáním hotového díla zadavateli.

3. Hodnotící kritérium pro zadání zakázky:
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Pro zadání zakázky
platí, že bude zadána uchazeči, který předloží nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Otevírání obálek s podanými nabídkami a hodnocení podaných nabídek proběhne v pondělí 26.5.2014 ve
večerních hodinách zastupitelstvem obce.
4. Požadavky na kvalifikaci a předpoklady uchazeče:
I. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
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došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu (§5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
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II. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán, ne starší 90 dnů
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
(tj. živnostenský list, nebo výpis ze živnostenského rejstříku pro „provádění staveb“).
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje (doklad dokládající odbornou způsobilost pro vodohospodářské
stavby – způsobilost dodavatele, nebo osoby pověřené vedením stavby, nebo odpovědného
zástupce dodavatele)
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii.
III. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně,
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních
prací, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii.
IV. Ostatní předpoklady
Před podáním vlastní nabídky se uchazeč seznámí s Projektovou dokumentací na stavbu „Kanalizace a
vodovod Dunajovice“ – 1. etapy Kanalizační sběrač „B“ a „B1“. Projektová dokumentace a ostatní
dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách www.obecdunajovice.cz /
Obecní úřad / Veřejné zakázky, nebo budou poskytnuty na CD nosiči.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídky:
Obsah nabídky
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále.
V rámci své nabídky dodavatel předloží prohlášení, že souhlasí se všemi požadavky
a podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nečiní k nim žádných výhrad
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(viz. příloha č. 2). Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele.
Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
krycí list nabídky včetně identifikačních údajů uchazeče (viz. příloha č. 1 )
vyplněný položkový rozpočet s výkazem prací a výměr – kanalizační sběrač „B“ a „B1“
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (viz. příloha č. 2)
obchodní podmínky - uchazeč přiloží jednostranně podepsaný návrh smlouvy o dílo s vyplněnou
nabídkovou cenou v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci
h) ostatní údaje a dokumenty, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 30 dnů.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do pondělí 26.
5. 2014 do 11:00 hodin.
Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na adresu
zadavatele v pracovní dny v době od 8:00 do 15:30 hodin, poslední den lhůty pro podání žádosti lze
žádosti odevzdat do 11:00 hodin (mimo úřední hodiny OÚ Dunajovice Po 8:00 – 11:00 hod. a St 15:00 –
17:30 hod je nutné, při osobním podání nabídky, z důvodu možné nepřítomnosti starosty, se spojit na
tel.: 602 491 551 a domluvit čas osobního předání nabídky). Jiné doručení není považováno za řádné
podání žádosti. Adresa zadavatele je: Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.
Pro doručení doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobním podáním platí:
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem dodavatele
a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE – 1. ETAPA KANALIZAČNÍ SBĚRAČ „B“ A „B1“
Na obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové
číslo.
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6. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací
je projektová dokumentace a zpracované položkové rozpočty s výkazy výměr a prací, které jsou přílohou
této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou
dokumentací.
Uchazeč stanoví v rámci své nabídky nabídkové ceny pro:
- stavbu kanalizačního sběrače B a B1
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.
Nabídkovou cenu stanoví uchazeč tak, aby odpovídala celému plnění zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude
uvedena na krycím listu nabídky.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nejvyšší přípustná nabídková cena je 2.124.500,Kč bez DPH.
7. Platební podmínky:
Platby za provedené práce budou zadavatelem (jako objednatelem) vůči vítěznému dodavateli (jako
zhotoviteli) realizovány takto:
- Dodavatel vystaví fakturu vždy zpětně po řádném a bezchybném provedení dílčí části plnění za
kalendářní měsíc
- Daňové doklady budou vystaveny dodavatelem vždy nejdříve po odsouhlasení provedených prací
TDI,
- Doba splatnosti bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně. Uhrazeno bude 90% z požadované částky k úhradě.
- Po předání celého díla (plnění) předávacím protokolem bez vad a nedodělků proběhne poslední
úhrada včetně 10% neuhrazených částek z předešlých daňových dokladů.
- Zadavatel neposkytuje zálohy.
8. Obchodní podmínky:
a) Dodací podmínky
Zahájení realizace plnění zakázky bude nejdříve 1. 6. 2014. Dokončení plnění zakázky požaduje
zadavatel nejpozději k 15. 9. 2014.
Lhůta pro plnění zakázky bude garantována ve smlouvě o dílo, která je přílohou zadávací
dokumentace.
b) Pojistná smlouva
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Vítězný uchazeč k nabídce připojí kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli a třetí osobě do minimální výše 2.000.000,00 Kč.
c) Smluvní pokuty
Zadavatel, při nedodržení projektové dokumentace, při nedodržení kvality a druhu používaného
materiálu, při nedodržení technických a technologických postupů, při neodstranění zjištěných závad a
nedodělků v termínu plnění a při nedodržení termínu výstavby požaduje smluvní pokutu za každé
provinění ve výši 2 % z honoráře.
9. Ostatní:
1. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám
do konce lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i
emailová) a doručena na adresu zadavatele.
2. Z povahy veřejné zakázky vyplývá, že subdodávky jsou přípustné v rozsahu maximálně 40%.
10. Práva zadavatele:





Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu, má právo odmítnout
všechny nabídky a má právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V Dunajovicích, dne 12. 5. 2014
Digitálně podepsáno
Jméno: František Uhlíř
Datum: 13.05.2014 16:02:26

......……………………………………
František Uhlíř, starosta obce
Přílohy k zadávací dokumentaci:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávací dokumentace
Příloha č. 3: Projektová dokumentace stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice
Vyjádření SÚS závod J. Hradec k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního řízení
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.
Stavební povolení s nabytím právní moci
Příloha č. 4: Položkový rozpočet s výkazem prací a výměr Kanalizační sběrač „B“ a „B1“
Vše v elektronické podobě na www.obecdunajovice.cz nebo na CD
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