VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Trutnov, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem:

„Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb v okrese Trutnov“

1. ZADAVATEL
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Královéhradcký kraj, Pobočka
Trutnov

Sídlo:

Horská 5, 541 01 Trutnov

Zastoupený:

Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Kontaktní osoba:

Ing. Jitka Pecenová

IČO / DIČ

01312774 / CZ 01312774

Internetová adresa profilu
zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz

ID Datové schránky:

z49per3

Č.j. / Spis. zn. VZMR:

SPU 339119/2019 /SP2572/2019-514205

Druh veřejné zakázky:

Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu
ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány
jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový
úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Vypracování projektových dokumentací pro
vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP + DPS) vodohospodářských staveb
včetně obslužné polní cesty v okrese Trutnov.
Veřejná zakázka je dělena na části dle katastrálních území. Všechny návrhy staveb
vychází z odsouhlaseného plánů společných zařízení v rámci schválených komplexních
pozemkových úprav v příslušných katastrálních územích.
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která
bude zároveň i dokumentací pro výběr zhotovitele a dokumentací pro provádění stavby (DPS).
Součástí projektové dokumentace bude u podrobný geotechnický průzkum. Požadavky na
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zpracování projektové dokumentace jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo (včetně
příloh), který je součástí Výzvy jako přílohy č. 5,7 a 9 pro jednotlivé části veřejné zakázky.
Dále je předmětem plnění výkon služby autorského dozoru k jednotlivým projektům.
Požadavky na výkon služby autorského dozoru jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo,
který je součástí Výzvy jako přílohy č. 6,8 a 10 pro jednotlivé části veřejné zakázky.
Každý uchazeč je oprávněn podat samostatnou nabídku na jednu až tři části veřejné
zakázky. Dodavatel vyplní Krycí list nabídky a doplní cenu na část veřejné zakázky, na
kterou podává nabídku. Na tuto část doloží i příslušné doplněné návrhy smluv a
požadované doklady a prohlášení.
Každá část veřejné zakázky bude posuzována samostatně, na každou část bude uzavřena
samostatná smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace a na výkon služby
autorského dozoru.

Část 1
Rybník R2 s cestou C27 na hrázi7 v k.ú. Třebihošť
Stavba je navržena na pozemcích p.č. 1587, 1565 a 1564 v k.ú. Třebihošť v místě historického
rybníka. Hráz je navržena jako pojezdová, po hrázi je navržena cesta C27.
Vodní plocha nádrže, jež vznikne, je dána výstavbou hráze a výkopem v zátopě nádrže.
Návrhové parametry dle dokumentace plánu společných zařízení:
Hráz:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

homogenní zemní hráz
délka hráze čelní (hlavní): 136 m,
délka hrázky boční: 113 m
výška nad stávajícím terénem max.: 2,0 m
šířka koruny hráze: 4,5 m
sklon vzdušného líce: 1 : 2,2
sklon návodního líce: 1 : 3,5
kóta koruny hráze: 409,00 m n.m.
objem tělesa čelní hráze nad stávajícím terénem: 6 400 m3
objem tělesa boční hrázky nad stávajícím terénem: 1 140 m3

Zátopa:







objem stálého nadržení (ovladatelný) kóta hladiny 408,30 m n.m.:
retenční objem (408,25 až po korunu hráze 409,00 m n.m.):
celkový objem rybníka (ode dna na kótu 409,00 m n.m.):
plocha při kótě 486,25 (předpokládaná hladina stálého nadržení):
plocha při dosažení úrovně koruny hráze na kótě: 409,00 m n.m.:

35 200 m3
16 037 m3
51 237 m3
21 383 m2
22 958 m2

Spodní výpust:
- požerák otevřený situovaný ve středu návodního svahu, h = 3,2 m + hloubka základu
- potrubí spodní výpusti DN 600
- výtokové čelo kamenné
Odpad od spodní výpusti:
-

pročištění stávajícího otevřeného lichoběžníkového koryta
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Přeložka potoka Bystrý:



Délka přeložky je 420 m. Předpokládá se otevřené koryto s lichoběžníkovým
průtočným profilem s šířkou ve dně 1,5 m, se sklonem svahů 1 : 1,5
a vegetačním opevněním. Průtočná kapacita přeložky bude větší jak Q50.
V situaci je platná Varianta přeložky II. na pozemku obce.

Cesta C27 je navržena v kategorii P4,5/30 hlavní polní cesta, délky 310 m s asfaltovým
krytem. Cesta se napojuje se na silnici III/28448, vede po hrázi rybníka a končí na konci hráze.
Odvodnění vozovky je řešeno příčným sklonem a podélným sklonem, odvodnění pláně je
navrženo příčným sklonem a v části drenáží.
V rámci projektu rybníka bude navržena výsadba. Doplnění listnatých dřevin podél vodního
toku na pozemku p.č. 1587.
Podrobný technický popis je přílohou č. 11 Výzvy
Součástí autorského dozoru bude vypracování Manipulačního řádu vodního díla včetně
odsouhlasení.

Část 2
Poldr PEO 10 a LBK 5 v k.ú. Dubenec
Stavba je navržena na pozemcích p.č. 2865, 2864, 2863, 2814, 3048, 2868, 2870, 2872, 2873,
3694, 3702 v k.ú. Dubenec
Poldr PEO 10 je navržen na horním toku Hustířanky.
Návrhové parametry dle dokumentace plánu společných zařízení:
-

délka hráze: cca 207 m
šířka koruny hráze: max. 4 m
násyp: 2100 m3
sklon svahů: 1:3
max. výška hráze: 1,8 m
objem retenčního prostoru: 12 500 m3
kóta koruny hráze: 373 m n.m.
typ výpusti: trubní propust min. DN 200 mm ve dně hráze s vhodným opevněním vtoku
a výtoku, osazená česlemi
polosuchý poldr s mokřadní plochou

V rámci LBK 5 Bude řešena pouze část navazující funkčně ke stavbě poldru (p.č. 2870, 2872,
2873). Bude řešen nátok vody do poldru. Dle PSZ je stávající propustek na pozemku p.č. 3702
pod cestou HC1 navržen k zaslepení. Voda bude odtékat podél HC1 přes pozemek p.č. 3694,
dále po pozemcích p.č. 2873, 2872 a 2870, přes p.č. 2868 do poldru. Poldr je umístěn na
pozemcích p.č. 2865, 2864, 2863. Odtok z poldru je navržen v místě stávajícího propustku pod
cestou HC1 na p.č. 2814 do vodního toku Hustířanka na p.č. 3048. Propustek je navržen
k rekonstrukci. V současnosti je podél HC 1 stávající mělký příkop a zatravněný pás. V rámci
projektu bude ověřena funkčnost (kapacita a rychlost odtoku) průlehu (příkopu), navrženy
případné terénní úpravy a provedena dosadba zeleně. Přes průleh musí být zachován (nebo
nově navržen) přístup na okolní zemědělské pozemky ze stávající komunikace,
předpokládáme zpevněným přejezdem přes průleh.
Podrobný technický popis je přílohou č. 12 Výzvy
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Součástí autorského dozoru bude vypracování Provozního řádu díla včetně odsouhlasení.

Část 3
Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II. a Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III.
Předmětem je vypracování dvou samostatných projektových dokumentací.
Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II.
Stavba je navržena na parcele č. 1984 v k.ú. Pilníkov II.
Jsou navrženy dvě tůně:
Tůň 1: plocha 505 m2, objem vody 150 m3, objem výkopu 500 m3.
Tůň 2: plocha 523 m2, objem vody 160 m3, objem výkopu 600 m3.
Hloubka 0-2 m. Sklony břehů cca 1:5. Tůně budou postupně přecházet v mokřad. Plocha
kolem mokřadu bude osázena zelení.
Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III.
Stavba je navržena na parcele č. 1396 v k.ú. Pilníkov III.
Je navržena 1 tůň: plocha 1600 m2, objem vody 780 m3, objem výkopu 1530 m3.
Hloubka 0-2 m. Sklony břehů cca 1:5. Tůň bude postupně přecházet v mokřad. Plocha kolem
mokřadu bude osázena zelení.
Podrobný technický popis je přílohou č. 13 Výzvy
Součástí autorského dozoru bude vypracování Provozních řádů (na oba mokřady) včetně
odsouhlasení.

2.2 DOBA PLNĚNÍ
Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: 01.10.2019
Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně
dokončených služeb): 30.04.2020
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde
mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední
služby.

2.3

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je :
Část 1 : obec Třebihošť, okres Trutnov Královéhradecký kraj
Část 2 : obec Dubenec, okres Trutnov Královéhradecký kraj
Část 3 : obec Pilníkov, okres Trutnov Královéhradecký kraj

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota zakázky: 725 000 Kč bez DPH.
Pro části veřejné zakázky byly stanoveny předpokládané hodnoty:
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Část 1 – Rybník R2 a cesta C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

294 000 Kč bez DPH

Část 2 – Poldr PEO 10 a LBK 5 v k.ú. Dubenec

261 000 Kč bez DPH

Část 3 – Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II. a Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III. 170 000 Kč bez DPH
Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky ve výši předpokládaných cen jednotlivých částí veřejné zakázky
(294 000 Kč pro část 1, 261 000 Kč pro část 2 a 170 000 pro část 3) jako maximální částku,
kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení
zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů
z hlediska toho, zda neosahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně
bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel
příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně
bude využit vzor v Příloze č. 3 této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění
požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
výběrového řízení).
b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
pro předmět podnikání
- Projektová činnost ve výstavbě
- Výkon zeměměřičských činností
- Geologické práce - IGP
c. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím způsobilost zabezpečuje, je-li to pro plnění veřejné zakázky
nezbytné podle zvláštních předpisů
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-

-

-

-

-

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor
„Stavby
vodního
hospodářství
a
krajinného
inženýrství“
(vodohospodářské stavby) – pro všechny části veřejné zakázky
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor
„Dopravní stavby“ - pro část 1
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor
„Územní systém ekologické stability“ – pro část 2 (část LBK)
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor
„Geotechnika“ nebo osvědčení odborné způsobilosti pro geologické
práce vydané MŽP podle §3 zákona č. 62/1998 Sb., o geologických pracích,
v platném znění a ve smyslu vyhlášky MŽP č.206/2001 Sb. - pro všechny
části veřejné zakázky
úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností
udělený podle § 14 zákona č. 200/1994/Sb., o zeměměřičství a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm.
c) tohoto zákona - pro všechny části veřejné zakázky

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE
4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb
poskytnutých dodavatelem za poslední 5 let před zahájením výběrového řízení s uvedením
jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.
Přílohou seznamu musí být:
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo
smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením kopie požadovaného dokladu.
-

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných
v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min. 2 obdobné
služby charakteru vodohospodářských staveb pro stavební povolení realizovaných v krajině
(poldry, vodní nádrže, mokřady, protierozní meze apod.) v rozsahu každé z nich ve výši
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-

-

investičních nákladů na stavbu min. 2 mil. Kč včetně DPH nebo ve výši
100 000,-Kč za vypracování projektové dokumentace včetně DPH – pro část 1
a část 2 veřejné zakázky
investičních nákladů na stavbu min. 0,5 mil. Kč včetně DPH nebo ve výši
40 000,-Kč za vypracování projektové dokumentace včetně DPH – pro část 3
veřejné zakázky

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH.
Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. Cena bude členěna
dle částí veřejné zakázky.
2. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH.
Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše
přípustná.
4. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
5. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících
předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
7. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným
provedením služeb.
8. Pokud bude nabídka dodavatele obsahovat nižší nabídkovou cenu, než která je uvedena
v bodu 2.4. výzvy jako pevná cena, pod jejíž úrovní budou nabídkové ceny vždy
považovány za mimořádně nízké

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni
předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky. Pro každou část
veřejné zakázky je samostatná smlouva na vypracování projektové dokumentace a
samostatná smlouva na autorský dozor.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední
daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději do 30.11.
příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá
využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní
vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše
poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní
poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu
na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby
nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se
poddodavatel dopustil:

7

4.

5.

6.

7.
8.
9.

a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo
s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení
výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho
důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo
uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli
předložit jednostranný 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 tom rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek
zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný
závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele,
než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako
poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna
poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatelem.
Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do
deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že
jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Varianty nabídek se nepřipouštějí.
Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se
zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky
v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou
úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4. výzvy).

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
ekonomická výhodnost bude hodnocena podle níže uvedených kritérií hodnocení. Jednotlivá
kritéria hodnocení stanovuje zadavatel takto:
Poř. č.

Kritérium hodnocení

Váha (v %)

1.

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

90

2.

Délka záruční lhůty

10

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH
Hodnotu kritéria hodnocení č. 1 doplní dodavatel do bodu č. II krycího listu nabídky a do
smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace čl. V a do smlouvy o dílo na provedení
autorského dozoru projektanta čl. VII. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu
smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude
hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo, pokud nebude překračovat
limitní hodnotu uvedenou v bodu 2.3. této výzvy. V případě překročení této limitní hodnoty
nebude nabídka hodnocena.
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Kritérium „Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH“ bude hodnoceno tak, že nabídce
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka
získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky
k hodnocené nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
Nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH
------------------------------------------------------------- x 100 (bodů)
Hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH
Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Délka záruční lhůty (v celých měsících)
Hodnotu kritéria hodnocení č. 3 doplní dodavatel do bodu č. III krycího listu nabídky a do
smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a provedení podrobného
geologického průzkumu čl. VI. Pokud se délka záruční lhůty (v celých měsících) uvedená v
návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat,
bude hodnocena délka záruční lhůty uvedená v návrhu smlouvy o dílo, pokud nebude
obsahovat délku (60+x) záruční lhůty delší než je maximální délka záruční lhůty stanovená
zadavatelem na 96 měsíců. V případě překročení maximální délky záruční lhůty nebude
nabídka hodnocena.

Kritérium „Délka záruční lhůty“ (v celých měsících) bude hodnoceno tak, že nabídce s nejdelší
záruční lhůtou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
Hodnocená délka záruční doby (v celých měsících)
----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 (bodů)
Nejdelší nabízená záruční doba (v celých měsících)
Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Sestavení celkového pořadí
Body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny a jako ekonomicky nejvýhodnější bude
označena nabídka s nejvyšším počtem bodů.
Rovnost bodových hodnot
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V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí
nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. Pokud i po tomto hodnocení nebude
možné určit vítěznou nabídku, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými
v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude
proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít
možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před
zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru
bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí

17.09.2019 v 10:00 hodin.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu Státního pozemkového úřadu - Pobočky
Trutnov na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov a to v pracovních dnech od 8:00 do 17:00
hodin v pondělí a ve středu a od 8:00 do 14:00 hodin v ostatních pracovních dnech po
celou lhůtu pro podání nabídek, v poslední den lhůty do 10:00 hodin.
Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně.
V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím
vysvětlením výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.
Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem
tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení
nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla
nabídky, data a hodiny doručení.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ

NABÍDKY
8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v písemné podobě a 1x na
vhodném médiu v elektronické podobě (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou
formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace),
v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.
„Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb v okrese Trutnov“
a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky
účastníka výběrového řízení.
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8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:













Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém
jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro
podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím
listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se
zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku
prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána
dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování
za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému
úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím
členěním:
o Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno
pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové
ceny v českých korunách, délka záruční lhůty) - dodavatel závazně využije vzor
v Příloze č. 1;
o Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání
způsobilosti;
o Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3. Požadavky na
prokázání technické kvalifikace;
o Návrhy smluv podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou
oprávněnou za dodavatele jednat;
o Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
o Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového
řízení;
o Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této
nabídce jsou úplné a pravdivé.“
o CD/DVD s nabídkou
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní
materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou
zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky,
včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku
svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo
jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních
prvků sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního
orgánu dodavatele a jeho razítkem.
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9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust.
§ 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení
dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části
výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení
zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a
zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to
buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního
podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá
komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.
6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:
 https://zakazky.spucr.cz/
 Státní pozemkový úřad
Pobočka Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov
kontaktní osoba: Ing. Jitka Pecenová
e-mail: trutnov.pk@spucr.cz
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil
zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace.
Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude
jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.
Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: https://zakazky.spucr.cz/

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY
1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu
nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené
nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv
náhrady.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené
zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
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6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopii těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již
předloženy v rámci kvalifikace: doklady k prokázání profesní způsobilosti, pojistná
smlouva.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení
ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši
nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH).
8. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude
u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt
osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv
a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování
osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije
svých práv shora uvedených.
10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít
smlouvu je: Ing. Josef Kutina, tel: +420 702 126 655, e-mail: j.kutina@spucr.cz.
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Jitka
Pecenová, tel: +420 725 184 494, e-mail: j.pecenova@spucr.cz.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – profesní způsobilost
Příloha č. 4 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení,
prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace – část 1
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo na autorský dozor - část 1
Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace – část 2
Příloha č. 8 - Návrh smlouvy o dílo na autorský dozor - část 2
Příloha č. 9 - Návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace – část 3
Příloha č. 10 - Návrh smlouvy o dílo na autorský dozor - část 3
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Příloha č. 11 – Technický popis části 1 - Třebihošť
Příloha č. 12– Technický popis části 2 - Dubenec
Příloha č. 13 – Technický popis části 3 - Pilníkov

V Trutnově, dne 29.08.2019
podepsal
Ing. Josef Digitálně
Ing. Josef Kutina
Datum: 2019.08.29
Kutina
11:40:07 +02'00'
……………………………………….

Ing. Josef Kutina
vedoucí Pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad
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