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Město Vyšší Brod

vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, 
v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí 
pro období 2014-2020  (verze 3.0, znění účinné od 6. 1. 2016) a Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu Městem Vyšší Brod zadávací řízení na stavební práce:

VVVYYYŠŠŠŠŠŠÍÍÍ BBBRRROOODDD ––– OOODDDKKKAAANNNAAALLLIIIZZZOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ LLLOOOKKKAAALLLIIITTTYYY

TTTĚĚĚCCCHHHOOORRRÁÁÁZZZ (((222... EEETTTAAAPPPAAA)))
rrreeegggiiissstttrrraaačččnnnííí čččíííssslllooo ppprrrooojjjeeekkktttuuu::: CCCZZZ...000555...111...333000///000...000///000...000///111555___000222111///000000000111333111000

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel

Město Vyšší Brod
zastoupené starostou města, panem Ing. Milanem Zálešákem
sídlo: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČ: 00246191
DIČ: CZ00246191
datová schránka ID: 7tnbs9d
mobil: 724 190 333
telefon: 380 746 537
e-mail: podatelna@mestovyssibrod.cz, starosta@mestovyssibrod.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 tohoto zadávacího řízení je rozšíření stávající veřejné kanalizace na 
území města do částí, kde se doposud tato nenachází. Jedná se o 2. etapu výstavby 
kanalizace. Realizace 1. etapy stavby byla dokončena v roce 2014 a probíhala společně s 
rekonstrukcí silnice č. II/163, která řešila rozšíření silničního tělesa a provedení chodníku, 
včetně úpravy povrchu silnice. Stavba kanalizace řešila i podchycení dešťových odpadních 
vod z rekonstruovaného úseku silnice a odlehčení těchto vod. Celková délka kanalizace 720 
m, 24 ks revizních šachet.

Předmět plnění je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací 
dokumentace stavby a soupisem prací, dodávek a služeb. 

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 zakázky: cca 4 212 359,-- Kč bez DPH.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název CPV

Stavební práce na výstavbě kanalizace 45232400-6

Požadovaný termín realizace předmětu plnění

▪ Zahájení stavebních prací: červen 2016

▪ Dokončení stavebních prací: 31. 12. 2016

Místo plnění zakázky

Vyšší Brod , k.ú. Herbertov

NUTS: CZ0312545848, ZÚJ: 545848, okres: Český Krumlov

Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců zájemce o veřejnou zakázku.

Místo staveniště je volně přístupné a je identifikovatelné podle situace stavby v projektové 
dokumentaci. 

Zadávací dokumentace

Textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na úřední desce města, tzn. webových 
stránkách: http://www.mestovyssibrod.cz/obcan/urednideska.php. 

Výkresovou část zadávací dokumentace, která nebyla zveřejněna na profilu 
zadavatele, si mohou zájemci vyzvednout v sídle STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o., 
Průběžná 48, České Budějovice po předchozí telefonické dohodě (tel. 387 330 460, GSM 
602 244 226), každý pracovní den v době od 700 do 1500 hodin. Poplatek za použití 
reprodukční techniky při zajištění zadávací dokumentace je stanoven kalkulací na 50,-- Kč 
bez DPH a bude splatný hotově při převzetí této dokumentace. Při zaslání poštou (formou 
dobírky) bude dále účtováno balné ve výši 50,-- Kč, poštovné dle platného ceníku České 
pošty, s.p. a DPH v době zdanitelného plnění.

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 11 kalendářních dnů a 
končí dne 26. 4. 2016 v 900 hodin předáním obálek s nabídkami.

Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně do sídla zadavatele, Městského úřadu 
Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod (do podatelny) do ukončení lhůty pro podání 
nabídek, tj. do 26. 4. 2016 do 900 hodin. 

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení a nápisem
„NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by 
nebyla podána.

Otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v zasedací 
místnosti zadavatele, Městském úřadu Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom 
zástupci za uchazeče.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:

a) základních kvalifikačních předpokladů – předložením prohlášení o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách
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b) profesních kvalifikačních předpokladů – předložením následujících dokladů:

» 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 (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 následujících dokladů:

» seznamu min. 3 realizovaných zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 
let, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce kanalizace s finančním 
objemem každé zakázky nad 2 mil. Kč bez DPH + ke všem uvedeným realizovaným 
zakázkám uchazeč současně doložit kopie osvědčení objednatelů o řádném plnění 
těchto stavebních prací.

Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kritéria pro hodnocení nabídek  

Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny je uveden v zadávací dokumentaci.

Vyjasňování zadávací dokumentace 

Případné dotazy uchazečů nebo požadavky na doplňující informace mohou být jednotlivými 
uchazeči podávány pouze organizátoru výběrového řízení – STAVEBNÍ PORADNĚ, spol. 
s r.o., České Budějovice.

Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci zadavatele nejpozději 4 pracovní 
dny před termínem podání nabídek, a to na poštovní adresu zástupce zadavatele podle čl. 
1.2 zadávací dokumentace nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu: info@stav-
poradna.cz.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku na dodatečné informace, odešle 
zadavatel nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné 
informace a tyto odešle současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace, 
včetně přesného požadavku, odešle zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval 
k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou mu známi. Zároveň zadavatel 
uveřejní dodatečné informace na úřední desce.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i 
bez předchozí žádosti.

Další podmínky pro zpracování nabídky:

 nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude předána ve dvou vyhotoveních (1x 
originál a 1x kopie);

 další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci.

Závazný vzor návrhu smlouvy vč. platebních podmínek je součástí zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč v nabídce prokáže svou nabídkovou cenu předložením dále uvedených údajů –
celkovou rekapitulací, tj. soupisem všech objektů s uvedením jejich celkové ceny bez daně, 
výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny ve shodném členění jako 
byly předané soupisy prací, dodávek a služeb, tzn. položkovými rozpočty na jednotlivé 
stavební objekty vč. dílčích rekapitulací objektů. Další podrobnosti viz zadávací 
dokumentace.
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Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem 
na 5 měsíců.

Variantní řešení  

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

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 14. 4. 2016.
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