ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Břehnický potok - zakrytý profil“
Dotační program MZe ČR 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích – 2.etapa“
Předmětná veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) stavební práce je v souladu s § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) zadávána v řízení pro zadání VZMR na základě otevřené výzvy.
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IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zápis v obchodním rejstříku:
Statutární orgán:
Zastoupen:
Datová schránka:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel
Ing. Miloslavem Šmolíkem, investičním ředitelem
7ptt8gm

Profil zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mail:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1420.html
Ing. Martina Šulcová
+420 474 636 276
sulcova@poh.cz

KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ PRO ZADÁNÍ VZMR, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK
Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz (dále jen „E-ZAK“), nestanoví-li zadavatel v průběhu řízení
pro zadání VZMR jinak. Dodavatel může podat nabídku pouze prostřednictvím E-ZAK.
Dodavatel může podat nabídku nebo vést jinou komunikaci se zadavatelem prostřednictvím E-ZAK, pouze
pokud je registrovaný a přihlášený v E-ZAK.
Dodavatel se může bezplatně registrovat v E-ZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz/registrace.html.
K dokončení registrace v E-ZAK může být vyžadován elektronický podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu pro elektronický podpis, který lze získat u některého z poskytovatelů, jejichž seznam je dostupný na
adrese
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-aposkytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx.
Podrobné informace k používání E-ZAK včetně informací technické povahy jsou dostupné na adrese
https://zakazky.eagri.cz/manual.html. Kontakt na technickou podporu E-ZAK je uveden na adrese
http://www.ezak.cz.
Doručením zprávy prostřednictvím E-ZAK je okamžik přijetí zprávy na elektronickou adresu adresáta v E-ZAK.
Na doručení zprávy nemá vliv, zda byla adresátem přečtena nebo zda E-ZAK adresátovi odeslal e-mailové
upozornění o jejím doručení.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TECHNICKÉ PODMÍNKY
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava železobetonových konstrukcí zakrytého profilu Břehnického
potoka v délce 240,7 m na ř. km cca 0,400 – 0,640. V místech zatékání bude v kritických místech do
stropu krytého profilu osazena drenáž.
Součástí zakázky je zajištění rozborů sedimentů a jejich odtěžení. Dále budou v rámci stavby osazeny
značky staničení krytého profilu – podrobněji viz projektová dokumentace zpracovaná firmou KV
Engineering s.r.o. ze dne 07/2020 zakázka č.191115.
2. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu č. 1 této výzvy
k podání nabídky (dále jen „výzva“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které
tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky
dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání,
spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude
takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel
povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy
a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce
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čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v
příloze č. 3 této výzvy.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 319 061,67 Kč bez DPH.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Veřejná zakázka bude plněna v následujících předpokládaných termínech:
a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště (předpokládané předání staveniště: do 03.08. 2022)
b) předání a převzetí dokončeného díla: dle nabídky dodavatele, nejpozději do 30.11.2022.
Další podmínky týkající se doby plnění veřejné zakázky jsou vymezeny zněním smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění veřejné zakázky je zakrytý profil Břehnického potoka ř.km 0,400 – 0,640 v intravilánu města
Cheb, který se nachází cca 400 m od hráze VD Skalka v Karlovarském kraji.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 30.06.2022 od 09.30 hod.
Sraz zájemců bude na místě stavby, tj. v Chebu, v ulici Břehnická u p. p. č. 2477/24 v k. ú. Cheb.
GPS souřadnice: 50°04'36.94"N, 12°21'27.22"E
Kontaktní osoba: technický dozor objednatele Bc. Jitka Pavlasová, tel.: +420 602 203 200.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Závazné obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou vymezeny zněním smlouvy.

PODMÍNKY KVALIFIKACE
J.1 Obecná pravidla prokazování kvalifikace
1. Dodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu stanoveném v této výzvě.
Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn
předložit jiný rovnocenný doklad.
Dodavatel může předložit doklady o kvalifikaci v prostých kopiích (skenech).
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle bodu J.2
odst. 1 písm. a) a b) každý dodavatel samostatně. Profesní způsobilost podle bodu J.2 odst. 1 písm. c) a
technickou kvalifikaci podle bodu J.3 musí prokázat alespoň jeden z dodavatelů.

J.2 Základní a profesní způsobilost
1. Dodavatel k prokázání své základní a profesní způsobilosti předloží čestné prohlášení o tom, že
a) splňuje základní způsobilost v rozsahu § 74 zákona,
b) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje, a
c) je oprávněn podnikat v rozsahu provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
d) osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. v oboru vodohospodářské stavby, resp. stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství u osob odpovědných za vedení stavby + příloha (prohlášení, že
autorizovaná osoba je zaměstnancem dodavatele nebo prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci
na zakázce).
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Zadavatel doporučuje použití vzoru čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

J.3 Technická kvalifikace
1. Dodavatel k prokázání své technické kvalifikace předloží seznam významných stavebních prací
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením řízení pro zadání VZMR, který bude obsahovat alespoň
2 stavební práce splňující následující podmínky:
a) cena každé uvedené stavební práce byla min. 2,0 mil Kč bez DPH,
b) předmětem každé uvedené stavební práce byla výstavba, rekonstrukce, nebo oprava zakrytého profilu
koryta vodního toku, jakožto vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. b), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
Zadavatel doporučuje použití seznamu významných stavebních prací ve vzoru čestného prohlášení, který tvoří
přílohu č. 3 této výzvy.
Dodavatel k prokázání své technické kvalifikace dále předloží osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení stavebních prací uvedených v seznamu podle odstavce 1.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Při hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku
s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
1. Dodavatel může podat nabídku pouze v elektronické podobě prostřednictvím E-ZAK.
Příslušná volba „Podat nabídku“ se ve lhůtě pro podání nabídek zobrazuje na stránce s informacemi k veřejné
zakázce na profilu zadavatele pouze dodavateli registrovanému a přihlášenému v E-ZAK. Bližší informace
k použití E-ZAK jsou uvedeny v bodě B této výzvy.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Dodavatel může podat nabídku do 11.07. 2022, 09:00 hod.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1.

Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v návrhu smlouvy.

2.

Celková nabídková cena musí zahrnovat cenu veškerých činností a dodávek nezbytných pro řádné a
včasné plnění veřejné zakázky v plném souladu s touto výzvou a jejími přílohami.

3.

Celkovou nabídkovou cenu dodavatel stanoví na základě oceněného soupisu prací jako součet
nabídkových cen všech jednotlivých položek soupisu prací. Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění
soupisu prací. V případě, že dodavatel neocení některou z položek soupisu prací, je zadavatel
oprávněn dodavatele vyzvat k objasnění této skutečnosti.

4.

Soupis prací je obsažen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace ve formátu XC4 (soubor *.xml).

5.

Informace podle § 12 odst. 4 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a kontaktní údaje technické podpory k formátu XC4 jsou dostupné na
https://www.xc4.cz. Na uvedené adrese je rovněž dostupný webový nástroj k ocenění soupisu prací
ve formátu XC4, jehož použití je podmíněno jednoduchou bezplatnou registrací na
https://www.xc4.cz/registrace.

6.

Dodavatel uvede veškeré částky ve výše uvedených dokumentech v Kč bez DPH zaokrouhlené na
dvě desetinná místa.
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7.

V případě rozporu mezi číselnými nebo slovními údaji o nabídkové ceně v jednotlivých částech
nabídky se celkovou nabídkovou cenou rozumí číselně vyjádřená celková nabídková cena uvedená v
návrhu smlouvy.

POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU NABÍDEK
1. Dodavatel předloží v nabídce alespoň
a) doklady o kvalifikaci dodavatele,
b) návrh smlouvy,
c) oceněný soupis prací a
d) čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky
e) Prohlášení účastníka zadávacího řízení o personálním a termínovém zabezpečení stavby
f)

Čestné prohlášení k finančním sankcím.

Doklady o kvalifikaci dodavatele předloží dodavatel v rozsahu a za podmínek stanovených v bodě J této
výzvy ve formátu *.pdf.
Návrh smlouvy předloží dodavatel ve znění smlouvy, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy, doplněném
o požadované údaje na barevně vyznačených místech. S výjimkou doplnění těchto údajů není dodavatel
oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do znění smlouvy. Dodavatel předloží návrh smlouvy
a) podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele ve formátu *.pdf a
b) editovatelný ve formátu *.doc nebo *.docx.
Oceněný soupis prací předloží dodavatel v rozsahu a za podmínek stanovených v bodě N této výzvy ve
formátu ve formátu XC4 (soubor *.xml). Soupis prací, který bude tvořit přílohu smlouvy uzavřené s vybraným
dodavatelem, bude vyhotoven zadavatelem na základě dodavatelem předloženého oceněného soupisu prací
ve formátu XC4.
Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky dodavatel předloží v rozsahu a za
podmínek stanovených v bodě D této výzvy ve formátu *.pdf.
V případě společné účasti dodavatelů v řízení pro zadání VZMR musí být v nabídce doloženo, že všichni
dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně
a nerozdílně.
Veškeré doklady a dokumenty, které dodavatel přiloží k nabídce ve formátu *.pdf, mohou mít formu prosté
kopie (skenu). Zadavatel nevyžaduje, aby byly takové doklady a dokumenty podepsány elektronickým
podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu.
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil v nabídce jednotlivé soubory s doklady a dokumenty
zkomprimované do jednoho archivu bez použití hesla ve formátu *.zip, *.rar nebo *.7z.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Nestanoví-li zadavatel v průběhu řízení pro zadání VZMR jinak, bude smlouva s vybraným dodavatelem
uzavřena formou elektronického dokumentu ve formátu *.pdf podepsaného osobami oprávněnými jednat
za zadavatele a vybraného dodavatele elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu
pro elektronický podpis, který lze získat u některého z poskytovatelů, jejichž seznam je dostupný na
adrese http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvare jicich-duveru-aposkytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx.

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
1. Zadavatel může vysvětlit zadávací podmínky nebo provést doplnění nebo změnu zadávacích podmínek.
Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek budou uveřejněny stejným způsobem jako tato
výzva.
Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím E-ZAK. Bližší
informace k použití E-ZAK jsou uvedeny v bodě B této výzvy. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout,
pokud není žádost o vysvětlení doručena alespoň 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
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DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY ZADAVATELE
1. Dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že se v rozsahu nezbytném pro plnění veřejné zakázky seznámil
se všemi zadávacími podmínkami, včetně jejich případných vysvětlení, změn a doplnění, a s místem
plnění veřejné zakázky.
Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
Pokud zadávací podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel
u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
Dodavatel nemá právo požadovat po zadavateli náhradu nákladů spojených s jeho účastí v řízení pro zadání
VZMR.
Oznámení o výběru dodavatele bude uveřejněno stejným způsobem jako tato výzva.
Zadavatel může zrušit řízení pro zadání VZMR bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, obdrží-li méně než 3 relevantní nabídky. Podmínkou
poskytnutí dotační podpory je provést výběr na základě hodnocení minimálně 3 relevantních nabídek
(tzn. obsahujících vyplněný soupis prací a podepsaný návrh smlouvy).
Zadavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování
osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovaniosobnich-udaju/d-1369/p1=1459
Vybraný dodavatel veřejné zakázky je zavázán uzavřít se zadavatelem smlouvu.
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak,
aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný
dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne–li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k
uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního
hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření
smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.
Dodavatel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí
Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní
podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458) dále s Etickým kodexem
Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Dodavatel se zavazuje
po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud
to jejich povaha umožňuje.

SEZNAM PŘÍLOH
1.

Projektová dokumentace včetně soupisu prací

2.

Návrh smlouvy

3.

Formulář nabídky, včetně čestného prohlášení o splnění kvalifikace a o společensky odpovědném
plnění veřejné zakázky

4.

Prohlášení účastníka zadávacího řízení o personálním a termínovém zabezpečení stavby

5.

Čestné prohlášení k finančním sankcím – viz příloha (formulář)
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