Obec Stříbřec
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu se Směrnicí obce Stříbřec – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platnou
od 1. 1. 2011 zadávací řízení na stavební práce:
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Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zadavatel

Obec Stříbřec
zastoupená starostou obce, panem Janem Zimmelem
378 18 Stříbřec 149
IČ: 00247529
datová schránka ID: u5xb6iw
mobil starosta: 723 722 943
tel./fax: 384 790 154
e-mail: obec@stribrec.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Kristýna Soukupová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: soukupova@stav-poradna.cz
Předmět plnění
Předmětem plnění je odstranění stávajících betonových stěn nádrže cca z 1/3 včetně
obkladových panelů a věnce, betonového límce nad panely. Dále stavba zahrnuje odstranění
nánosu ze dna nádrže a rekonstrukci – výměnu výpustného zařízení. Svahy upravené vodní
nádrže budou provedeny zemní s opevněním kamennou rovnaninou.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací, dodávek a služeb.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: cca 1 755 173,-- Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název
Výstavba vodních děl

CPV
45240000-1

Termín realizace díla
Zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a
předání staveniště
Dokončení stavebních prací: 30. 4. 2017
K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně
vyzván.
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Místo realizace
požární nádrž lokalizovaná na návsi obce Stříbřec
Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, obec Stříbřec, k. ú. Stříbřec
NUTS: CZ0313547247, ZÚJ 547247
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude organizovaná. Místo stavby je volně přístupné.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna spolu s touto výzvou na úřední desce obce, tzn.
webových stránkách http://www.stribrec.cz/c-126-rok-2016.html a na webových stránkách
obce, tzn. webových stránkách http://www.stribrec.cz/.
Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena zadavatelem na 15 kalendářních dnů a
končí dne 5. 10. 2016 v 1530 hodin předáním obálek s nabídkami do sídla zadavatele, Obce
Stříbřec, Obecního úřadu Stříbřec, 378 18 Stříbřec 149. Nabídka bude doručena
v uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení „REKONSTRUKCE VODNÍ
NÁDRŽE STŘÍBŘEC – NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání
nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Otevírání obálek
Otevírání obálek za účasti uchazečů nebude organizováno.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základních kvalifikačních předpokladů – předložením prohlášení osoby (osob) oprávněné
(oprávněných) jednat jménem či za dodavatele o splnění základních kvalifikačních
předpokladů [viz § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění]..
b) profesních kvalifikačních předpokladů – předložením:
»

výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
uchazeč zapsán (výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90-ti dnů);

»

dokladu o oprávnění k podnikání pro Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování (doložit živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku);

»

dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (nebo vodohospodářské
stavby).

c) technických kvalifikačních předpokladů – předložením:

» seznam min. 3 realizovaných zakázek provedených dodavatelem za posledních 5
let, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce vodních nádrží nebo
rybníků s finančním objemem každé zakázky nad 800 tis. Kč bez DPH + kopie
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací ve smyslu § 56
odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (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).
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Kritéria pro hodnocení nabídek
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.
Další podmínky pro zpracování nabídky:
nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie);
zadavatel požaduje, aby měl vybraný zhotovitel uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za
škodu ve výši 1 mil. Kč;
nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce.
Práva zadavatele – zadavatel si vyhrazuje tato práva:
nesdělovat jména zájemců, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům
dne 19. 9. 2016.

Jaroslav
Vítovec

Digitálně podepsal Jaroslav Vítovec
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