VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL
1.1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel
ve
zákona:
Právní forma:

smyslu

Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)

Sídlo:

Organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha, Pobočka Příbram
Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zastoupený:

Ing. Helenou Kovářovou – vedoucí pobočky

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

VP1 – rybník „Svět“ a polní cesta NCV2 v k. ú. Obděnice

Sp. značka / č.j.:

SP12450/2021-537101 / SPU 435119/2021

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Název zadavatele:

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a
technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností
GREGOR – projekt invest, s.r.o., Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 04901916 pod
zakázkovým číslem 193/2020, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické
specifikace, to vše v souladu se stavebními povoleními vydanými Městským úřadem Sedlčany
ze dne 14.5.2021 č.j. MĚÚ-S/OD/2461/2021-9 Váň, resp. ze dne 26.10.2021 č.j.
ŽP/14413/2021-14.
Podrobný popis předmětu VZ:
Předmět veřejné zakázky je projektovými dokumentacemi členěn na následující stavební
objekty:
Stavební objekt 1 - VP1 – rybník „Svět“
Stavební objekt 2 - Polní cesta NCV 2
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1 - VP1 – rybník „Svět“
Projektová dokumentace řeší výstavbu rybníka v místě stávajícího rybníka Svět, který je
neudržovaný a zpustlý. Navržená stavba se nachází v západní části katastru pod intravilánem
obce Obděnice (474 - 478 m n. m.). Záměr stavby spočívá ve vybudování rybníka v údolní
nivě Porešínského potoka s obtočným korytem potoka obnoveným na stávajícím místě.
Pozemky v zátopě rybníka jsou vedeny jako vodní plocha. Celé staveniště je hustě pokryto
porosty v podobě listnatých stromů – přestárlé topoly a ostatní náletové dřeviny – olše, třešně
ptačí, jívy atp. a keřů.
Stavební pozemky byly vybrány se zřetelem především na podkladovou studii k realizaci
společných opatření, vlastnické poměry a dostupnost pozemků pro tento záměr a platný
územní plán.
Stavební objekt SO 01 řeší výstavbu rybníka včetně souvisejících stavebních podobjektůčástí. Cílem projektu je obnova rybníka Svět. Stavba je navržena mimo zastavěné území.
Rybník bude opatřen železobetonovým požerákem s výpustným potrubím, korunovým
bezpečnostním přelivem a obtokovým korytem stávajícího potoka a nouzovým
bezpečnostním přelivem. Součástí stavby jsou vegetační úpravy objektů zatravněním.
Ke stavbě je přivedena také nově vybudovaná účelová komunikace, která bude umožňovat
přístup údržby ke stavbě a v době výstavby i přístup na staveniště.
Stavebně technické řešení vychází ze zjištěného současného stavu, z požadavků příslušných
technických norem, požadavků objednatele, podmínek ochrany a tvorby životního prostředí a
dalších výchozích podmínek. Rozsah navržené stavby je patrný z výkresové dokumentace.
Veškeré části stavby budou prováděny zejména podle a zároveň v souladu s ČSN 752410 a
souvisejících.
Stavba je rozdělena na následující stavební (inženýrské) objekty:
SO 01 – rybník – části:
1.1 – hráz rybníka
1.2 – spodní výpusť - požerák
1.3 – bezpečnostní přeliv
1.4 – obtokové koryto
1.5 – úprava ve zdrži
1.6 – vegetační úpravy
2 - polní cesta NCV 2
Účelem stavby je kompletní stavba rekonstrukce stávající komunikace spočívající v odebrání
dožilých vrstev. Podkladní vrstvy pak budou odebrány až po úroveň projektované zemní pláně.
Po dokončení přípravných prací se začne s vlastní výstavbou nové vozovky. Tyto spočívají ve
zhutnění zemní pláně. Nejmenší míra zhutnění zeminy tohoto násypu v aktivní zóně vozovky
je 100% PS (lépe 102% PS). Dále je nutno dodržet podmínku minimálního modulu přetvárnosti
zemní pláně Edef,2 min = 30 / opt. 45 / MPa pro komunikaci. Následně se provedou jednotlivé
podkladní vrstvy vozovky ve skladbě dle PD. Nakonec se provede uložení finálních vrstev
vozovky a zpevněných ploch. Vedení komunikace je patrné z přiložené výkresové
dokumentace.
Komunikace penetrační makadam š. 3,5 m - 429,27 m – 1502,45 m2
š. 2,5 m – 107,88 m – 269,7 m2
Parametry komunikace: vedlejší polní cesta; základní kategorie P 3,5/30; jedno pruhová
obousměrná š. 3,5 m + zpevněná krajnice ŠD 2 x 0,5 m; návrhová rychlost 30 km/h; příčný
sklon 3,0 %; odvodnění drenáže, příkopy; Propustek DN 500 - 2ks
Konstrukce vozovky – penetrační makadam / PMH /
Nátěr asfaltový uzavírací s posypem – dvouvrstvý - NDV 1,5 kg + 1,8 kg
Penetrační makadam hrubozrnný PMH 100 mm
ŠDB 0/32 150 mm
ŠDB 0/63 150 mm
Celkem 400 mm
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Směrové vedení je patrné ze situace komunikace. Skládá se z přímých úseků a úseků se
směrovými oblouky. Výškové řešení komunikace vychází ze stávající konfigurace. Výškové
řešení komunikace vychází ze stávající konfigurace. Návrh směrových a výškových oblouků
vychází z příslušných norem a předpisů s přihlédnutím ke stávající konfiguraci terénu. Řešená
místní komunikace má navržen jedno nebo oboustranný sklon komunikace 3,0 % o šířce tělesa
komunikace 3,50 m a 3,25 m.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně
požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
2.2

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU
KLASIFIKACE (CPV):

VEŘEJNÉ

ZAKÁZKY

PODLE

REFERENČNÍ

CPV 45240000-1 výstavba vodních děl
CPV 45233000-9 výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
CPV 45112000-5 výkopové a zemní práce
CPV 45112700-2 krajinné úpravy
2.3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 15 056 901,- Kč bez DPH
( slovy patnáctmilionůpadesátšettisícdevědsetjedna koruna )
VZ je dělena na dva stavební objekty vymezené těmito předpokládanými hodnotami:
– VP1 rybník „Svět“ předpokládaná hodnota činí 11 450 826,- Kč bez DPH
– polní cesta NCV2 předpokládaná hodnota činí 3 606 075,- Kč bez DPH

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI
POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
3.1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.
3.2

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace,
případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty
pro podání nabídek.
Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty
pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací
dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení
do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ
ÚDAJE
Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek,
a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.
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Lhůta pro podání nabídek: Datum: 22. 12. 2021
Hodina: 08:30 hod.
Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_36793.html
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě
mimo elektronický nástroj E-ZAK.
Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce
elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici
zde: https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf. Další informace
k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí
se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou
nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK
a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout
velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).
Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy
na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku na oba objekty
veřejné zakázky elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
5.1.1

Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.
Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části
zadávací dokumentace.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit součet nabídkových cen uvedených dodavatelem pro jednotlivé části
VZ.
6.1

PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu.
Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.
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7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
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 a
ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
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SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Příbrami dne 6. 12. 2021

…………………………………
Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram
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