
Hodslavice - posilové vrty pro veřejný vodovod 

 

Zadavatel:           Obec Hodslavice 

Se sídlem:            Hodslavice  211,  742 71 Hodslavice 

Zastoupený:       Mgr. Pavlou Adamcovou, starostkou  obce 

IČ:                        00297917 

                                                                                          V Hodslavicích  16.8.2013 

 

Název  zakázky: „Hodslavice – posilové zdroje vody pro obec-hydrogeologický průzkum“ 
Předmět  zakázky:  stavební práce 
Druh  zadávacího řízení:    veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s § 6 zákona                                                     
č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a dle pravidel OPŽP a Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory OPŽP – v aktuálním znění (ZMR 2. kategorie)  
 

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 932 000,- Kč 

Projekt je spolufinancován z prostředků OPŽP a Evropského fondu pro regionální rozvoj  

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

Vyzývám Vás tímto k podání nabídky na dodavatele výše uvedené zakázky na stavební práce. Tato 
výzva je zároveň zadávací dokumentací výše uvedené zakázky. 

1. Předmět veřejné zakázky 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem zakázky jsou 
hydrogeologické průzkumné práce včetně souvisejících výkonů - vybudování posilových vrtu HVH1  
a HVH2  pro zásobování obce Hodslavice pitnou vodou podle hydrogeologického projektu a 
průzkumu  zpracovaného firmou Altec International s.r.o v  dubnu  2012. Technické podmínky stavby 
jsou stanoveny v této projektové dokumentaci stavby, která je nedílnou součástí této zadávací 
dokumentace.  

Při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se zadavatel neřídí zákonem                                       
č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ale je řešeno 
postupem daným platnými Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a jde o 
veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie.  
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2. Informace o zadavateli  

Zadavatel:        Obec Hodslavice 

Se sídlem :           Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice 

Zastoupený:       Mgr. Pavlou Adamcovou, starostkou obce 

IČ:                       00297917 

DIČ:                     CZ00297917  

Tel.:                     +420 556750010,  +420 728282494 

E-mail.:            starosta@hodslavice.cz 

3. Termíny plnění  

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  září 2013 
Předpokládaný termín dokončení stavby:  únor  2014 

Místem plnění je katastrální území Hodslavice. 

Lhůta k podání nabídek 

Uchazeč o veřejnou zakázku musí doručit nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, a to 
je 2.9.2013 do 11:00 hod.  

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková  cena 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby včetně 
daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 
stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, 
předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzovní vlivy, obecný 
vývoj cen apod.) 

Podmínky pro zpracování nabídkové ceny 

Položkový rozpočet 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentaci předkládá položkový rozpočet požadovaných prací 
v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů 
předložením položkových rozpočtů. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami 
pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné 
překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí nabídky uchazeče. 
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Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů budou uvedeny v české měně v členění 
na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídek.  

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který bude obsahovat termín realizace, záruky za dílo, 
platební podmínky, garance a nabídkovou cenu. 

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. 

Obchodní podmínky 

Zadavatel požaduje lhůtu splatnosti faktur 90 dní, záruční lhůtu na dílo minimálně 36 měsíců- viz. 
návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace) 
 

Omezení subdodavatelů 

Maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 30 % z objemu stavebních 
nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 
jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.  
 

 

Závaznost  návrhu smlouvy  

Návrh smlouvy o dílo předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. 
Zadavatel je po ukončení zadávacího řízení oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a 
vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. 

Platnost nabídky 

Dodavatel je svým návrhem smlouvy vázán do 31.10.2013. Dodavatel, jehož nabídka bude 
zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné 
smlouvy, nejpozději však do 30.11.2013 

 

5. Požadavky na kvalifikaci 

Rozsah požadavků na kvalifikaci 

Přestože zadavatel k podání nabídky vyzval dodavatele, o jejichž odborné způsobilosti je přesvědčen,  
že se jedná o dodavatele, kteří dané služby běžně na trhu poskytují, vyžaduje zadavatel prokazování 
kvalifikace v rámci základních a profesních kvalifikačních předpokladů. 

6. Základní kvalifika ční požadavky 
 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

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 
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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 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 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; 

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; 

d)  na jehož majetek 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 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; 
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k)  kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu.  

Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. 
 

7. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Profesní kvalifikační kritéria prokazuje uchazeč předložením: 

a)  výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán (nesmí být starší 90 dnů); 

b)  dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci; 

c)  dokladu prokazujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje - oprávnění Českého báňského úřadu k provádění vrtných prací 
hlubších než 30 m; 

d)  osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 
v oborech Hydrogeologie a Geologické práce - sanace, případně jiným rovnocenným dokladem. 

Forma dokladů oprávnění k podnikání 

Dodavatel předloží oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku a doklady prokazující 
odbornou způsobilost ve fotokopii listiny (nemusí být úředně ověřena). 

Lhůta pro prokázání kvalifikace 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke 
kvalifikaci budou součástí nabídky. 

Neprokázání kvalifikace 

Pokud  dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka 
dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. 

8. Obsah a forma nabídky 

Podání nabídky 

Nabídka musí být zadavateli doručena buď osobně do sídla zadavatele, tj. Obec Hodslavice,  Hodslavice 
211,  742 71 Hodslavice v úřední den  pondělí a středu od 8:00.hod. do 17:00 hod. počínaje následujícím 
dnem po odeslání výzvy  nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele, tj. Obec Hodslavice,  Hodslavice 
211,  742 71 Hodslavice. 
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Nabídka musí být v obou případech doručena do 11:00 hod.  dne 2.9.2013 v řádně uzavřené obálce 
označené „Hodslavice – posilové zdroje vody pro obec-hydrogeologický průzkum “  a „Neotvírat“  
s adresou uchazeče.  

Nabídka musí být podána ve dvou vyhotoveních a 1x v elektronické podobě (formát pdf). 

Nabídka musí být  zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení 
nebylo možno žádný list volně vyjmout. 

Informace o jazyce nabídky 

Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

Členění nabídky a dokumentace, obsah 

Nabídka musí obsahovat 

I) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) 
uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo 
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí 
nabídky, uložená za krycím listem nabídky) 

II) Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být doplněn údaji o dodavateli a musí být podepsán 
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování 
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem 
razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem 
v zadávací dokumentaci. 

Nedílné součásti nabídky uchazeče musí být 

� Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

� Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

  Výpis z OR 

 Živnostenský list 

 Oprávnění Českého báňského úřadu  

 Osvědčení MŽP 

� Oceněný položkový rozpočet 

9. Zadávací dokumentace 

Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí 
zadávací dokumentace jsou 

� Tato textová část zadávací dokumentace 

� Příloha č. 1- formulář Krycí list nabídky 

� Příloha č. 2-hydrogeologický průzkum - Hydrogeologický projekt zpracovaný firmou Altec 
International s.r.o.  

� Příloha č. 3 -položkový rozpočet  

� Příloha č. 4 –návrh smlouvy o dílo 
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Vše v el. verzi. 
 

Adresa pro vyžádání příloh zadávací dokumentace 

Přílohy zadávací dokumentace jsou k dispozici  na adrese: 

 http://www.hodslavice.cz/verejne-zakazky-obce 

Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace 

Za poskytnutí zadávací dokumentace nepožaduje zadavatel úhradu nákladů.  
 

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

Uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné  informace  k zadávací  dokumentaci. Žádost  
musí  být písemná a musí  být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na 
adresu zadavatele. Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo 
elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským 
zákoníkem. 

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kašparová, tel.: 776175578, e-mail: veronika@kasparova.eu 

Poskytování dodatečných informací 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě 
zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to 
nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, 
včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům  nebo zájemcům, kteří 
byli k podání nabídky vyzváni. 

Změna podmínek zadávací dokumentace 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a 
to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. 
Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání 
nabídky vyzváni. Změna bude provedena  písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek. 

10. Zrušení zadávacího řízení  

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, 
nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné 
zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům. 

 

Adresa pro podávání nabídek 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu 
zadavatele. 
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Termín otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele dne 2.9.2013  ve 14.00 hod. Otvírání obálek může být 
přítomen jeden zástupce uchazeče. 

Podání nabídky poštou 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí zadavatelem  na adrese výše uvedené.  

Podání nabídky po stanovené lhůtě 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané 
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 

12. Kritéria veřejné zakázky 

Základní hodnotící kritérium   

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou. 

Hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek provede zadavatel, popřípadě komise ustavená zadavatelem a na základě jejího 
doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně 
všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 

Ostatní podmínky 

Vyřazení nabídky 

Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení. 
Zadavatel  informuje písemně dodavatele o tom, že jeho nabídka byla vyřazena. 

Povinnost uzavřít smlouvu 

Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatele 
nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a 
smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. 
 
 
V Hodslavicích 16.8.2013 
                            
 
 
 
 
 

Mgr. Pavla Adamcová 
                                                                                                      starostka obce Hodslavice 
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Přílohy zadávací dokumentace: 
příloha č. 1    -  krycí list nabídky včetně ceny 
příloha č. 2    -  hydrogeologický projekt-Hydrogeologický průzkum  v elektronické podobě 
příloha č. 3   -   položkový rozpočet  
příloha č. 4  -    návrh smlouvy o dílo 
 
 
 
 
 
Zveřejněno na  úřední desce dne 16.8.2013 
 


