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.
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1.1

ZADAVATEL
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:

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

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

Název zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový
pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

„Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka,
k.ú. Holany“

Sp. značka / č.j.:

SZ SPU 384934/2021 / SPU 452229/2021

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

2
2.1

úřad,

Krajský

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Předmětem plnění je oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, v k.ú. Holany, který je ve velmi
špatném technickém stavu. Most je součástí vodního díla, které je 400 let staré. Stavba je umístěna
na parcele p.č. 149 v k.ú. Holany, okres Česká Lípa, a nachází se v krajinné památkové zóně
Zahrádecko, vedené pod číslem 2386. Předmětný most převádí místní komunikaci, která je ve
vlastnictví městyse Holany, přes přepad Holanského rybníka (Bobří potok).
Před zahájením prací bude provedeno zajištění klenby neaktivovanou výdřevou a následně budou
vytyčeny a případně přeloženy inženýrské sítě v místě stavby. Též bude demontována kompozitní
lávka přelivu.
Na mostě a předpolí bude odstraněna stávající vozovka a zásyp do hloubky cca 1,5 m pod terén,
v místě mostu až na rub klenby a nadezdívky, tj. do hloubky až 3 m. Čelní zídka nad klenbou se
rozebere. Stávající pískovcové kvádry budou v maximálním rozsahu zachovány a použity zpět pro
rozebírané a nově přezdívané části. Líc zdí a opěr se očistí a hloubkově přespáruje. Odhalený rub zdí
se opraví, případně zesílí a dozdí. Opěry se proinjektují vhodnou injektážní suspenzí pro vyplnění
kaveren. Opěrné pilíře zdí u mostu budou mít korunu z pískovcových bloků s šikmým ukončením ve
směru od zdi. Stávající zdivo mostu bude přezděné pouze v úsecích, které jsou rozvolněné nebo
vykazují poruchy. Klenba se očistí a hloubkově přespáruje, případně doplní. Na místo stávajícího
sepětí ocelovými táhli, se klenba zajistí výztuží vlepovanou do vyfrézovaných drážek. Rub klenby
bude vyrovnán vápennotrassovou maltou. Po opravě (přezdění) čelních zdí se provede izolační
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souvrství, včetně odvodnění s vyústěním pomocí kameninové trubky. Prostor mezi čelními zdmi, resp.
křídly a opěrnými stěnami, se zasype vhodným hutněným materiálem podle ČSN 73 6244. Parapetní
zídky výšky 1,1 m a šířky 0,3 m budou dozděné z přírodního kamene shodného formátu a barevnosti
jako u vlastní mostní konstrukce. Průběh zábradlí bude upřesněn po odbourání stávajících
betonových zdí. Výška řádků parapetní zdi bude rozvržena rovnoměrně, tak aby nebyl nutný dořez
úzkých kvádrů. Koruna parapetních zdí bude provedena do mírného oblouku. Zdi budou na bocích
ukončeny vyvýšenými sloupky s korunou tvarovanou do špičky dle sloupků stávajících parapetních
zdí. Na začátku parapetní zídky bude do kamene vytesán letopočet opravy mostu. Pro veškeré zděné
konstrukce bude použita vápenná nastavovaná malta, která nebude mít větší pevnost než vlastní
kámen a bude splňovat požadavky na prodyšnost, tj. nelze použít malty s vysokým obsahem cementu.
Budou použity trassvápenné malty. Barevnost malty, šířka a úprava spár zdiva bude kopírovat zdivo
hráze rekonstruované v roce 2019. V zásypu klenby bude uložena přeložka vodovodu, kabel NN firmy
ČEZ a kabel veřejného osvětlení. Na zásypu bude provedena dlážděná vozovka s využitím stávající
čedičové dlažby. Pro odvedení vody bude skrz parapetní zídku proveden kamenný chrlič do potoka.
Kompozitní lávka přelivu bude upravena a navrácená zpět. Předpokládáme, že lávka bude uložená na
čelní zeď.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na
prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
2.2

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE
(CPV):

45221100-3 Stavební úpravy mostů
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45231400-9 Stavební práce pro elektrické vedení
2.3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 5 403 280,86 Kč bez DPH
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3.1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

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

výzvy

k podání

nabídek

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.
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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.
Lhůta pro podání nabídek: Datum: 10.01.2022
Hodina: 09:00
Adresa pro podání nabídek:https://zakazky.spucr.cz/00037018
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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 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.
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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.
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KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky
toto kritérium hodnocení:

Název hodnotícího kritéria

Váha

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

100 %

6.1

PRAVIDLA HODNOCENÍ:

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.
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ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude
u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

3

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 Liberci dne 14.12.2021

……………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
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