Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), §21 odst. 1 písm. f)
zjednodušené podlimitní řízení

Název veřejné zakázky:

Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních
překážek

Zadavatel
Obchodní firma nebo název
/ obchodní firma nebo
Povodí Odry, státní podnik
jméno a příjmení:
Adresa sídla/místa
podnikání, popř. místa
Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26
trvalého pobytu:
IČ/DIČ:

70890021 / CZ 70890021

Profil zadavatele:

www.stavebnionline.cz/profil/pod

Osoby oprávněné jednat
jménem či za zadavatele:

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Mojžíšek

Telefon:

596 657 290

E-mail:

jiri.mojzisek@pod.cz
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1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Služby
71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

CPV

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.500.000,- Kč bez DPH

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení projektových prací pro přípravu stavby Mohelnice,
protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek. Součástí veřejné zakázky bude
vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace
a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha
č. 4), Základní informace a rozsah záměru (příloha č. 1), Technické podmínky (příloha č. 2).

3. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována v členění podle jednotlivých částí zakázky uvedených v čl. 2. Obchodních
podmínkách - návrhu smlouvy o dílo. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně bez DPH. Členění
nabídkové ceny a celkovou cenu uvede uchazeč v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo, který je
součástí této zadávací dokumentace. K nabídce uchazeč doloží podrobnou kalkulaci nabídkové ceny
v členění podle jednotlivých částí zakázky (příloha č. 8).
Uchazeč uvede v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo hodinovou sazbu za autorský dozor v Kč
za hodinu bez DPH. Autorským dozorem se rozumí činnost vykonávající na stavbě. V hodinové sazbě budou
zahrnuty veškeré náklady nutné k zajištění autorského dozoru na stavbě (např. kancelářské potřeby, cestovní
náhrady atd.)
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika, apod.). Nabídková cena musí dále obsahovat i
předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním
měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
Prokáže-li se v budoucnu, že ocenění uchazeče neobsahuje všechny činnosti nebo dílčí práce a služby, které
byly obsahem zadávací dokumentace a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla, má se vždy za to, že
práce a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních činností v rámci nabídkové ceny
uchazeče.



Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
o

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu ve vztahu
k předmětu plnění veřejné zakázky uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH

o

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za autorský dozor v hodinové sazbě

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č.3).
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude
zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena
bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
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5.1. Platební podmínky
Zálohy
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Splatnost daňových dokladů
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Podrobnosti platebních podmínek jsou specifikovány v samostatné příloze zadávací dokumentace - Obchodních
podmínkách - návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4).
5.2. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek stanovených v obchodních podmínkách, zejména pak za
předpokladu, že v průběhu realizace služeb dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková
cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
V případě, že se při provádění služeb vyskytnou dodatečné činnosti nebo služby nezahrnuté v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, které bude nezbytné provést pro řádné provedení smlouvou sjednaných služeb,
bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
5.3. Místo a lhůta plnění
Místem plnění je sídlo zadavatele, k.ú. Raškovice a k.ú. Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek, kraj
Moravskoslezský.
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky je 05/2013. Dílčí termíny dokončení jednotlivých částí veřejné
zakázky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4).
5.4. Záruční podmínky
Záruční podmínky jsou upraveny v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4).
5.5. Sankční podmínky
Sankční podmínky jsou upraveny v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4).

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM
V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d)
a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 6 zadávací
dokumentace - Subdodavatelé, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této
veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s uvedením druhu služeb a s uvedením procentuálního
(%) finančního podílu na veřejné zakázce, přičemž zadavatel stanovuje maximální finanční podíl
subdodavatelů na veřejné zakázce ve výši 20 %.
Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení o budoucí spolupráci každého subdodavatele,
podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele, který neplní pro dodavatele kvalifikaci a
bude se podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně
podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky
uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu a tento
rozsah bude v prohlášení konkrétně definován.
V případě, že dodavatel prokazuje prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace, je dodavatel v takovém
případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady dle §51 odst. 4 písm. a) čestné prohlášení dodavatele,
resp. čestné prohlášení tohoto subdodavatele, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných
zakázek (§53 odst. 1 písm. j)) a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zaspán, či výpis
z jiné obdobné evidence a doklad dle §51 odst. 4 písm. b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Předložený seznam subdodavatelů je po celou dobu realizace díla bez schválení objednatelem neměnný.
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V případě, že dodavatel prokazuje prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace podle předchozího
odstavce, změna tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve
své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
Za jinou osobu (subdodavatele) je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu s
uchazečem a bude se podílet na plnění veřejné zakázky, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění
veřejné zakázky určité věci či práva dle §17 písm. i).

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritéria pro hodnocení nabídek:
1. Nabídková cena bez DPH (váha 90%)
2. Hodinová sazba za autorský dozor bez DPH (váha 10%)
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou.
Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem
pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě,
že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel
požaduje.
Způsob hodnocení nabídek
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce
je dle hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky.
Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota (nabídková cena, hodinová sazba za autorský
dozor), se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA
PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí Obchodních
podmínek - návrhu smlouvy, takže Obchodních podmínky - návrh smlouvy bude odpovídat zadávacím
podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud Obchodní podmínky - návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím
podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené
zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude
zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
8.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 5 – Obsah nabídky.
8.2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 3 – Krycí list
nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),
nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 4. Požadavky na způsob
zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
8.3. Součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 4 je Obchodní podmínky - návrh smlouvy o
dílo
V uvedeném vzoru uchazeč doplní chybějící údaje a doplněný vzor smlouvy o dílo uchazeč označí
jako návrh, podepíše a vloží do nabídky. Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce
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odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Návrh smlouvy o dílo je závazný, uchazeč pouze doplní
požadované údaje:
čl. 1. – identifikační údaje uchazeče
čl. 2. - datum zpracování nabídky
čl. 4.1. – datum zpracování nabídky uchazeče a cena dílčích částí díla a celková cena díla
čl. 11.5. – místo, datum, podpis a razítko na straně zhotovitele
Pokud nebude návrh smlouvy odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky
uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
8.4. Kalkulace nabídkové ceny
Uchazeč doloží kalkulací ceny díla v členění podle jednotlivých částí díla a dílčích činností podle
čl. 2 návrhu smlouvy o dílo a zadávací dokumentace veřejné zakázky. Kalkulace ceny díla bude
vypracována s ohledem na charakter stavby – protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění
migračních překážek.
8.5. Doklady k prokázání kvalifikace stanovené zákonem
Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele
stanovených v souladu se zákonem je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky.
Kvalifikační dokumentace je samostatnou částí této zadávací dokumentace (příloha č. 7).
8.6. Doklady dle §68 odst. 3 zákona
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele;
b) má – li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek;
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

9. DALŠÍ POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY
Uchazeč podáním nabídky potvrzuje, že je schopen celé dílo realizovat technologiemi, které jsou mu
známy a dostupné v daném čase a místě, a je schopen je realizovat v podmínkách předmětné lokality
záměru.

10. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Termín pro podání nabídek:
Datum:

8.4.2013

Hodina: 8:00

Adresa pro podání nabídek:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26
kancelář č. 120 - Podatelna
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Mojžíšek
Tel.: 596 657 290

e-mail: jiri.mojzisek@pod.cz

Pro podání nabídky platí ustanovení § 69 zákona.
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 7:00 hod.
do 13:15 hod na podatelnu, kancelář č.120.
Obálka bude na přední straně obsahovat adresu uchazeče, adresu zadavatele a bude označena nápisem:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření,
odstranění migračních překážek
NEOTVÍRAT
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11. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta: 120 kalendářních dnů

12. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8.4.2013 v 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 731 v sídle
zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce
lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou
oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

13. OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY VE
ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v §58
zákona, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude oznámeno uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s §60
odst. 2).
Uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude oznámeno uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s §76
odst. 6).
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude oznámeno uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s §77
odst. 6).
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní zadavatel na profilu zadavatele v souladu s §81
odst. 4).

14. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Základní údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh:
Příloha č. 1 – Základní informace a rozsah záměru
Příloha č. 2 – Technické podmínky
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo (vzor)
Příloha č. 5 - Obsah nabídky (vzor)
Příloha č. 6 – Subdodavatelé (vzor)
Příloha č. 7 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 8 – Kalkulace nabídkové ceny (vzor)

V Ostravě dne

……………………………………………….........................................
Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
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