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 smyslu
zákona:

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

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

Název zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo:

náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2 - Slovany
32600

Zastoupený:

Mgr. Petr Brož, vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

IČO / DIČ:

013 12 774 / CZ 013 1 2774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3

Sp. značka / č.j.:

SP6194/2022-504101 / SPU 225079/2022

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

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 Vodohospodářský ateliér s.r.o.,
IČO: 277 24 905, Růženec 54, 644 00 Brno, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací
a technické specifikace (podmínky) , to vše v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného
stavebního záměru vydaným Městským úřadem v Tachově dne 25. 2. 2022 č.j. 534/2022 OŽP/TC, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2022.
Součástí realizace stavebních prací dále je:


geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
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geodetické zaměření skutečného provedení díla
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující
stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 - Tůň 1
SO 02 - Tůň 2
SO 03 - Tůň 3
SO 04 - Interakční prvek IP2
SO 05 - Interakční prvek IP3
SO 01 – Tůň 1
Pozemek p.č. 1733 v k.ú. Třemešné
Vodní tůň o celkové vodní ploše 328 m² bude vybudována prostým vyhloubením v terénu.
Sklon svahů je navržen mírný 1:5-6, dno bude výškově proměnlivé po max hloubku 1 m
a mělčiny budou přirozeně přecházet na okolní terén. V litorální zóně budou vytvořeny
vyvýšeniny ve dně, které rovněž při poklesu vody vystoupí po hladinu.
SO 02 – Tůň 2
Pozemek p.č. 1731 v k.ú. Třemešné
Vodní tůň o celkové vodní ploše 1295 m2 bude vybudována prostým vyhloubením v terénu.
Sklon svahů je navržen mírný 1:5-6, dno bude výškově proměnlivé po max hloubku 1 m
a mělčiny budou přirozeně přecházet na okolní terén. V litorální zóně budou vytvořeny
vyvýšeniny ve dně, které rovněž při poklesu vody vystoupí po hladinu.
SO 03 – Tůň 3
Pozemek p.č. 1732 v k.ú. Třemešné
Vodní tůň o celkové vodní ploše 244 m2 bude vybudována prostým vyhloubením v terénu.
Sklon svahů je navržen mírný 1:5-6, dno bude výškově proměnlivé po max hloubku 1 m
a mělčiny budou přirozeně přecházet na okolní terén. V litorální zóně budou vytvořeny
vyvýšeniny ve dně, které rovněž při poklesu vody vystoupí po hladinu.
Tůně budou dotovány podzemní vodou a částečně srážkovou vodou, voda v nich bude kolísat
dle aktuálních klimatických podmínek.
Na ploše tůní bude odstraněna sběrná drenáž, která nemá vliv na funkčnost odvodnění
sousedních pozemků a u tůně 2 bude přerušená svodná drenáž a nahrazena novým svodným
drénem z drenážního flexibilního potrubí PVC DN 200 délky 81 m uloženým podél tůně 3
a propojujícím dvě stávající drenážní šachty.
SO 04 – Interakční prvek IP2
V rámci interakčního prvku okolo navržených tůní 1 a 2 bude provedena doprovodná výsadba
stromů (dub letní, olše lepkavá, švestka domácí, jeřáb ptačí, vrba bílá, lípa srdčitá) a keřů
(svída krvavá, kalina obecná, ptačí zob obecný). Výsadba bude založena z prostokořenných
školkovaných sazenic stromů s výškou nadzemní části minimálně 1,5 m a se zapěstovanou
korunkou. Vysazovány budou ve sponu 8x8 m, liniová výsadba ve sponu 10 m. Po výsadbě
budou sazenice stromů mimo oplocenky vyvázány ke 3 dřevěným kůlům a opatřeny ochranou
proti okusu zvěří z drátěného pletiva, stromy v oplocenkách budou vyvázány k jednomu kůlu.
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Do keřové skupiny budou použity školkované sazenice keřů s 2-3 výhony a výškou nadzemní
části minimálně 0,6 m. Sazenice keřů budou vyvázány k jednomu dřevěnému kůlu a opatřeny
chemickým ochranným nátěrem. Do každé oplocené části výsadeb, musí být zajištěn přístup.
Liniová výsadba:
Švestka domácí 36 ks
Řadová výsadba
Dub zimní 57 ks
Habr obecný 43 ks
Buk lesní 35 ks
Skupinová výsadba
Dub letní 12 ks
Jeřáb ptačí 14 ks
Lípa srdčitá 18 ks
Solitérní výsadba
Vrba bílá 2 ks
Olše lepkavá 2 ks
Svída krvavá 24 ks
Kalina obecná 40 ks
Ptačí zob obecný 24 ks
SO 05 – Interakční prvek IP3
V rámci interakčního prvku v blízkosti navržené tůně 3 bude provedena doprovodná výsadba
stromů (dub letní, olše lepkavá, vrba bílá, lípa srdčitá) a keřů (svída krvavá, kalina obecná,
ptačí zob obecný). Výsadba bude založena z prostokořenných školkovaných sazenic stromů
s výškou nadzemní části minimálně 1,5 m a se zapěstovanou korunkou. Vysazovány budou
ve sponu 8 x 8 m. Po výsadbě budou sazenice stromů mimo oplocenky vyvázány ke 3
dřevěným kůlům a opatřeny ochranou proti okusu zvěří z drátěného pletiva, stromy
v oplocenkách budou vyvázány ke jednomu kůlu. Do keřové skupiny budou použity
školkované sazenice keřů s 2-3 výhony a výškou nadzemní části minimálně 0,6 m. Do každé
oplocené části výsadeb, musí být zajištěn přístup.
Solitérní výsadba
Vrba bílá 3 ks
Olše lepkavá 1 ks
Skupinová výsadba
Dub letní 2 ks
Lípa srdčitá 3 ks
Svída krvavá 4 ks
Kalina obecná 2 ks
Ptačí zob obecný 5 ks
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Součástí interakčních prvků je tříletá následná péče. Z veřejné zakázky vzejdou dvě
uzavřené smlouvy o dílo – na zhotovení stavby a na výsadbu a zajištění zeleně.
Nakládání s odpady
Veškerý odpad ze stavby, včetně přebytečného výkopku a pařezů, bude ponechán k dispozici
zhotoviteli stavby.
S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem
č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími předpisy
a předpisy souvisejícími.
Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích,
které jsou pro stavbu určené komplexní pozemkovou úpravou a projektovou
dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení.
Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy
materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy
na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení
kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky
vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen
nebo bude mít lepší parametry.
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 45112700-2 Krajinné úpravy
CPV 77300000-3 Zahradnické služby
2.3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 5 859 923,25 Kč bez DPH
(slovy:pětmilionůosmsetpadesátdevěttisícdevětsetdvacettři korun a dvacetpět haléřů)

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.
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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.
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 14. 7. 2022
Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/vz00038797
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.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
5.1.1

Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace

5.1.3 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.
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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.

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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Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace (č.j. SPU 221829/2022)

V Plzni dne viz el. podpis
elektronicky podepsáno

………………………………
Mgr. Petr Brož
vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
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