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ZZAADDAAVVAATTEELL  

 

Instituce:   Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ 
Sídlo:   Slapy 67, 252 08 Slapy 
IČ:   26521085 
 
Oprávněná osoba: Michal Struha 
   Předseda sdružení 
 
Kontaktní osoba:  Michal Struha 
Email:   zspz@zspz.cz 
Tel.:    775 557 025 
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1. Předmět zakázky 
 

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací s názvem „Rekonstrukce Velkého 
Královského rybníka“ v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném 
dle soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Součástí dodávky je rovněž výroba a 
instalace plastové pamětní tabule o velikosti 30 x 40 cm dle grafického návrhu a 
pokynů zadavatele. 

 

2. Účel zakázky 
 

Zadavatel poptává stavební práce pro rekonstrukci vodní nádrže, která se 
nachází v katastrálním území obce Nové Dvory u Dobříše a jejíž technický stav 
neumožňuje plnit funkci vodního díla a přispívat ke zlepšení vodního režimu v 
krajině. Poptávané stavební práce jsou součástí projektu „Rekonstrukce Velkého 
Královského rybníka“, jež byl podpořen dotací z fondů EU v rámci operačního 
programu Životní prostředí.  
 

3. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí 
zadávací dokumentace 

 
Výzvu k předkládání nabídek rozesílá zadavatel elektronicky emailem a 

písemně poštou, přičemž projektová dokumentace je k dispozici na CD přiloženém 
k písemné výzvě. O Projektovou dokumentaci, včetně soupisu stavebních prací a 
výkazu výměr mohou zájemci zažádat elektronicky emailem na adresu 
zspz@zspz.cz nebo písemně na adresu sídla zadavatele, tyto dokumenty jim 
budou zaslány písemně na nosiči CD následující pracovní den po doručení žádosti. 

 
Výzva k podání nabídky je dále uveřejněna na webových stránkách  zadavatele 

www.zspz.cz a na profilu zadavatele na odkazu:  https://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/zkraslovaci-spolek-pro-prahu-zapad  

 
Zadávací dokumentace je složena z níže uvedených dokumentů:  
  
a) Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky,  
b) Obchodních a platebních podmínek, 
c) Projektové dokumentace: 

0. Seznam příloh 
A. Průvodní zpráva, 
B. Souhrnná technická zpráva, 
C.1 Přehledka 
C.2 Celková situace 
C.3 Katastrální mapa se zákresem stavby 
C.4 Základní vytyčovací prvky 
D.1 Územní rozhodnutí 
D.2 Stavební povolení 
E.1 Technická zpráva POV 
F.2.1.01 Technická zpráva SO-01 
F.2.1.02 Technická zpráva SO-02 
F.2.2.01.1_Situace SO-01 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

  
 - 4 - 

F.2.2.01.2_Podélný řez stávající hrází 
F.2.2.01.3_Podélný řez novou hrází 
F.2.2.01.4_Stávající hráz – příčné řezy 1 - 5 
F.2.2.01.5_Stávající hráz – příčné řezy 6 - 8 
F.2.2.01.6_Stávající hráz – příčné řezy 9 – 13 
F.2.2.01.7_Podélný řez č. 1 
F.2.2.01.8_Nová hráz – příčné řezy 
F.2.2.01.8a_Přepouštěcí potrubí – podélný řez 
F.2.2.01.9_ Podélný řez č. 2 
F.2.2.01.10_Vzorové řezy hrází 
F.2.2.01.11_Vypouštěcí objekt 
F.2.2.01.12_Přístupová_lávka 
F.2.2.01.13_Poklop 
F.2.2.01.14_Korunový přeliv 
F.2.2.01.15_Odpad od_korunového přelivu 
F.2.2.01.16_Podélný_řez napouštěcí_strouhou 
F.2.2.02.1_Situace SO-02 
F.2.2.02.2_Řezy_deponiemi zemin 
F.2.2.02.3_Jímací_objekt 
 

d)  Soupisu stavebních prací a výkazu výměr. 
 

 

4. Termín a místo plnění zakázky  
 

Plnění zakázky bude zahájeno v měsíci dubnu 2014 a potrvá nejdéle do 31. října 
2014.  

 
Místem plnění zakázky je obec Nové Dvory u Dobříše, a to parcely č. 304/2, 305, 

306, 307/1, 307/2, 307/3 a 308 KN. 
 

5. Vymezení úlohy zhotovitele projektu 
 

Vybraný uchazeč zpracovává smluvně dohodnutou činnost vlastním jménem, 
samostatně a za dohledu a spolupráce zadavatele. V případě využití třetích osob 
(subdodavatelů), předloží zhotovitel seznam subdodavatelů.  

Následující části předmětu plnění veřejné zakázky nesmí  být  plněny  
subdodavatelem: 

SO1 Zemní práce 
SO1 Svislé a kompletní konstrukce 
SO1 Přesun hmot 
SO2 Zemní práce 
SO2 Svislé a kompletní konstrukce 
SO2 Přesun hmot 

 
 

6. Požadavky na zhotovitele 
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A – Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje ten 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 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 třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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, 
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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, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 

 
 
B - Profesní kvalifikační předpoklady 

Dodavatel doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 
 
a) výpisem z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán, 
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem 
prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Uchazeči mohou k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů využít výpisu 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění profesní 
kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii, přičemž nesmějí být k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. 

C – Technické kvalifikační předpoklady 

Dodavatel doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 
 
a) seznam min. 3 stavebních prací výstavby/obnovy/revitalizace vodních nádrží 

v min. hodnotě 3,5 mil. Kč bez DPH provedených dodavatelem za posledních 
5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 
odborně, 

 
Dodavatel prokazuje splnění všech výše uvedených kvalifikačních předpokladů 

předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče.  

 
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením 

předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 
součinnosti k uzavření smlouvy. 

 

7. Podmínky výběrového řízení 
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A – Termín podání nabídky 

Nabídka musí být předložena do 11. října 2013 do 15:00 hod, ve stejnou dobu 
proběhne otevírání obálek v sídle zadavatele. 
 
B – Způsob předložení nabídky 

Nabídka musí být zaslána poštou nebo předložena osobně po předchozí 
telefonické dohodě na adresu Slapy 67, 252 08 v řádně uzavřené obálce označené 
názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž budou uvedeny kontaktní údaje 
uchazeče. 

 
Nabídku předloží uchazeč ve dvou vyhotoveních (v originálu a 1 kopii). Každé 

vyhotovení nabídky bude označeno, zda se jedná o originál či kopii nabídky. 
Jednotlivé listy nabídky musí být očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou 
řadou. Nabídka bude opatřena obsahem, seznamem příloh a prohlášením o počtu 
listů v nabídce. Kopie nabídky musí být totožná s originálem nabídky a musí být 
zpracována ve stejném členění jako originál.  

 
 

C – Jazyk zpracování nabídky 

Nabídka musí být napsána v českém jazyce. 
 
D - Povinné součásti nabídky  

Nabídka musí obsahovat tyto části: 
i) Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel 

stránek u jednotlivých oddílů.  
ii) Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název 

veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče 
(název firmy, sídlo, IČ, statutární orgán (jméno, funkce), kontaktní adresa, 
garant dodávky (jméno, telefon, e-mail)), nejvýše přípustná nabídková 
cena v členění bez DPH, DPH, cena celkem, datum a podpis osoby 
oprávněné jménem či za uchazeče jednat.  

iii) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem  či za 
uchazeče. Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat 
zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Zadavatel si 
vyhrazuje právo provést úpravy smlouvy po konzultaci s dodavatelem. 

iv) Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, 
musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v 
originále nebo v úředně ověřené kopii.  

v) Harmonogram plnění zakázky; 
vi) Zadávací podmínky podepsané statutárním zástupcem zhotovitele; 
vii) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky.  
viii) Oceněný výkaz výměr.  
ix) Prohlášení uchazeče podepsané statutárním orgánem, případně příslušně 

zmocněnou osobou, v němž bude uveden celkový počet všech listů v 
nabídce. 
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E – Variantní zpracování nabídky 

Zpracovatel nepřipouští variantní zpracování nabídky. 
Pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, 

zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních 
materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, 
patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně 
obdobných řešení. 

 
F – Předpokládaná cena 

Předpokládaná cena zakázky je 7.472.225 Kč bez DPH (9.041.392,2 Kč včetně 
DPH). 

 
G – Způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na zhotovení 
předmětu plnění, výrobu, dopravu, demontáž, montáž, náklady na provedení 
zkoušek, doložení dokladů, kusovníků a návodů k obsluze, likvidace obalů, provozní 
náklady, náklady na autorská práva, pojištění, celní poplatky, daně, inflaci, poplatky  
a platby za telefon, elektřinu, zajištění BOZP a PO, uložení odpadů a jakékoliv další 
výdaje spojené s realizací předmětu plnění.  

  
Cena bude dále obsahovat veškeré náklady spojené s prováděním díla tj. 

náklady na pracovní  sílu včetně dopravy pracovníků na místo plnění a zpět, jejich 
ubytování v místě plnění, náhrady stravného a nákladů na pojištění léčebných výloh 
a úrazů, dopravu dodávky na místo plnění, demontáž, montáž, zřízení a likvidaci 
zařízení staveniště, řízení a administrativu, režií zhotovitele a zisk, poplatky a 
veškeré další náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla.     

    
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 90 dnů ode dne otevírání obálek. 

V případě uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše 
přípustná, kterou je možno překročit pouze na základě schváleného a písemně 
potvrzeného upřesnění zadavatele při rozšíření předmětu plnění nad rámec (v 
nabídce) uchazečem nabízených prací a služeb, nebo dojde-li k účinnosti změn 
právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty.   

 
 

H – Typ výběrového řízení 

Výběr dodavatele bude proveden v režimu zjednodušeného podlimitního 
výběrové řízení a předmětem zakázky jsou stavební práce dle zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8. Způsob a kritéria hodnocení výběru veřejné zakázky 
 

A- Kontrola formální správnosti a úplnosti nabídek 
 

Nabídky, které nebudou doručeny včas nebo nebudou úplné (tj. nebudou 
obsahovat všechny povinné součásti), budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. 
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B- Hodnocení obsahu nabídky 

 
Nabídky, které projdou kontrolou formální správnosti a úplnosti, budou hodnoceny 

z hlediska nejnižší ceny bez DPH. V případě rovnosti cen rozhodne komise dle 
pořadí doručených nabídek tak, že vybrána bude nabídka doručená nejdříve.  
 

C-  Práva zadavatele 
  

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
i) ověřit údaje uvedené v nabídce, 
ii) odmítnout všechny nabídky, 
iii) nevybrat žádného z uchazečů, 
iv) nevracet podanou nabídku, 
v) zrušit zadání zakázky bez udání důvodu do doby rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky, 
vi) změnit nebo upřesnit návrh smlouvy uvedený v nabídce (popř. požadovat 

předložení nového návrhu) při zachování předmětu zakázky, 
vii) jednat o dalších náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem. 
viii) zrušit výběrové řízení v případě, že výběrové řízení bude poskytovatelem 

dotace vyhodnoceno tak, že je v rozporu se zákonem 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

  

9. Platební podmínky 
 

i) Zadavatel nebude poskytovat zálohy; 
ii) Daňový doklad bude vystaven měsíčně na základě odsouhlaseného 

soupisu provedených stavebních prací.  Uvedený soupis je povinen 
uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předložit 
zadavateli (objednateli) vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém došlo k plnění dle věty první. Zadavatel (objednatel) tento soupis 
provedených stavebních prací odsouhlasí do 5-ti pracovních dnů;  

iii) Doba splatnosti faktury musí být stanovena na 1 kalendářní měsíc ode dne 
doručení faktury zadavateli; 

iv) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do 
prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu; 

v) Faktura bude členěna dle požadavku specifikovaného ve smlouvě; 
vi) Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol se specifikací plnění 

zakázky. Převzetí zakázky musí být odsouhlaseno zadavatelem a stvrzeno 
jeho podpisem na předávacím protokolu. Oprávněnou osobou za 
objednatele k převzetí zakázky je kontaktní osoba. 

 

10. Obchodní podmínky 

Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy o dílo respektoval  členění a formulace 
uvedené v obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.  
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V Praze dne 24. září 2013        ……………………………………….. 

 

Michal Struha 
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