Obec Kramolín
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, verze 5.0, znění
účinné od 1. 7. 2016, verze 5 zadávací řízení na stavební práce:
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Jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Zadavatel

Obec Kramolín
zastoupená starostou obce, panem Zdeňkem Kristem
335 01 Kramolín 57
IČ: 00256811
DIČ: CZ00256811
datová schránka ID: drxb29t
telefon: 371 580 655
mobil: 725 042 537
e-mail: ou@obec-kramolin.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: Kristýna Soukupová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: soukupova@stav-poradna.cz
Předmět plnění
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je vybudování nového vodovodního systému
v obci Kramolín, který je tvořen novým zdrojem vody – trubní studny, úpravnou vody,
vodojemem.
Předmět plnění je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací
dokumentace stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu specifikované v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Předpokládaná hodnota zakázky: cca 3 049 780,-- Kč bez DPH (předpokládaná hodnota
zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu).
Klasifikace předmětu plnění
Název

CPV

Výstavba úpraven pitné vody

45252126-7

Provádění vrtů

45255110-3
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Požadovaný termín realizace předmětu plnění
▪ Zahájení stavebních prací: do 5-ti pracovních dnů
▪ Dokončení stavebních prací: do 12-ti měsíců
vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla.
Místo plnění zakázky
k.ú. Kramolín
NUTS: CZ0324557943, ZÚJ: 557943, okres Plzeň-jih
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců zájemce o veřejnou zakázku.
Místo staveniště 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 písemné objednávky
zaslané e-mailem na: soukupova@stav-poradna.cz, každý pracovní den v době od 700 do
1500 hodin. Poplatek za použití reprodukční techniky při zajištění zadávací dokumentace je
stanoven kalkulací na 50,-- Kč bez DPH a bude splatný hotově při převzetí této
dokumentace. Při zaslání poštou (formou dobírky) bude dále účtováno balné ve výši 50,-Kč, poštovné dle platného ceníku České pošty, s.p. a DPH v době zdanitelného plnění.
Na úřední desce obce, tzn. webových stránkách http://www.obec-kramolin.cz/ je
uveřejněna pouze TEXTOVÁ část zadávací dokumentace!
Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena zadavatelem na 10 kalendářních dnů a
končí dne 21. 4. 2017 v 1000 hodin předáním obálek s nabídkami.
Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, STAVEBNÍ
PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (sekretariát v 1. patře).
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení a nápisem
„NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by
nebyla podána.
Otevírání obálek
Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání
nabídek v zasedací místnosti zástupce zadavatele, v sídle firmy STAVEBNÍ PORADNA,
spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.
Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze členové hodnotící komise a náhradníci,
zástupci zadavatele, zástupci STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o., zástupci poskytovatele
dotace a po jednom zástupci za uchazeče.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základní způsobilosti – předložením prohlášení osoby (osob) oprávněné (oprávněných)
jednat jménem či za dodavatele o splnění základní způsobilosti [viz § 74 odst. 1 písm. a) až
e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění]
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b) profesní způsobilosti – předložením následujících dokladů:
» 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, jejich změn a odstraňování
(doložit živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku);
» osvědčení o autorizaci autorizovaného technika nebo inženýra v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství (nebo vodohospodářské stavby).
c) technické kvalifikace – předložením následujících dokladů:
»

minimálně 1 stavbu poskytnutou za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení, jejímž předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce vrtu vodního
zdroje včetně vystrojení,

»

další jinou minimálně 1 stavbu poskytnutou za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce
oplocení v délce alespoň 100 m.
Ke všem uvedeným realizovaným zakázkám účastník zadávacího řízení doloží
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
z těchto prací (osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a
odborně).
Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikačního kritéria je zejména smlouva
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

»

seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění
veřejné zakázky v následujícím rozsahu:
▪ 1 osoba v pozici hlavní stavbyvedoucí
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (nebo vodohospodářské stavby) – doložit osvědčení o
autorizaci v tomto oboru
- min. 5 let praxe v oboru vodohospodářských staveb
- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního směru – doložit
vysokoškolský diplom nebo maturitní vysvědčení
- zkušenosti z realizace nejméně 1 stavby poskytnuté za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění byla novostavba nebo
rekonstrukce vrtu vodního zdroje včetně vystrojení
▪ 1 osoba v pozici stavbyvedoucí
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (nebo vodohospodářské stavby) – doložit osvědčení o
autorizaci v tomto oboru
- min. 5 let praxe v oboru vodohospodářských staveb
- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního směru – doložit
vysokoškolský diplom nebo maturitní vysvědčení
- zkušenosti z realizace nejméně 1 stavby poskytnuté za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění byla novostavba nebo
rekonstrukce vrtu vodního zdroje včetně vystrojení.

Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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.
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Další podmínky pro zpracování nabídky
nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě; součástí originálu
nabídky bude také elektronická verze kompletní nabídky (tzn. kopie nabídky) ve formátu
*.pdf na CD/DVD;
další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci;
závazný vzor návrhu smlouvy včetně platebních podmínek je součástí zadávací
dokumentace.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník zadávacího řízení v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením dále
uvedených údajů – celkovou rekapitulací, tj. soupisem všech objektů s uvedením jejich
celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny ve
shodném členění jako byly předané soupisy prací, dodávek a služeb, tzn. položkovými
rozpočty na jednotlivé stavební objekty vč. dílčích rekapitulací objektů.
Další podrobnosti na způsob upracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Poskytování dodatečných informací
Případné dotazy dodavatelů nebo požadavky na doplňující informace mohou být jednotlivými
dodavateli podávány pouze organizátoru zadávacího řízení – STAVEBNÍ PORADNĚ, spol.
s r.o., České Budějovice.
Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci zadavatele, a to na poštovní adresu
zástupce zadavatele podle čl. 1.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nebo e-mailem zástupci zadavatele
na adresu: info@stav-poradna.cz nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení
doručena včas. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 3 čl. 6 Zadávací dokumentace.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku na vysvětlení zadávací
dokumentace, odešle zadavatel nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dodavatele, odešle zadavatel
současně všem dodavatelům, které vyzval k podání nabídky, případně i jiným dodavatelům,
kteří jsou mu známi (např. požádali o zadávací podmínky). Zároveň uveřejní dodatečné
informace stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez předchozí žádosti.
Variantní řešení
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
Práva zadavatele – zadavatel si vyhrazuje tato práva:
zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům
dne 10. 4. 2017.

Jaroslav
Vítovec
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