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„VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod“
Dotační program MZe ČR 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“

VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod

užší řízení

Předmětná nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce je v souladu s § 55 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávána v užším řízení
podle § 58 zákona.
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A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zápis v obchodním rejstříku:
Statutární orgán:
Zastoupen:
Datová schránka:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
70889953
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
gg4t8hf

Profil zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Ing. Jitka Vacková, oddělení veřejných zakázek a smluv
+420 221 401 446
+420 734 646 878

B. KOMUNIKACE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK
1. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky, nestanoví-li zadavatel
v průběhu zadávacího řízení jinak.
2. Zadavatel preferuje vedení písemné komunikace s dodavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz (dále jen „E-ZAK“). Dodavatel může podat žádost
o účast a nabídku pouze prostřednictvím E-ZAK.
3. 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-a-poskytovanych-kvalifikova
nych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx.
4. 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.
5. 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.

C. OBECNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
Užší řízení bylo zahájeno v souladu s § 58 odst. 1 zákona odesláním oznámení o zahájení zadávacího
řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona. Žádost o účast může podat jakýkoliv dodavatel.
Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast posoudí kvalifikaci dodavatelů, kteří podali
žádosti o účast, vyloučí z účasti v zadávacím řízení dodavatele, kteří neprokázali splnění kvalifikace,
a vyzve nevyloučené dodavatele k podání nabídek. Předpokládaná doba odeslání výzvy k podání
nabídek je do 45 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání žádosti o účast. Skutečná doba odeslání
výzvy k podání nabídek se může lišit v závislosti na průběhu zadávacího řízení. Nabídku může podat
pouze dodavatel, který byl vyzván k podání nabídky. Vyzvaní dodavatelé nemohou podat společnou
nabídku.

D. KÓD CPV
45000000-7 Stavební práce
45247211-2 Výstavba přehradních hrází
45248100-8 Výstavba plavebních komor
45111100-9 Demoliční práce
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E. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TECHNICKÉ PODMÍNKY
E.1 Obecně k předmětu plnění veřejné zakázky
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečného převedení kontrolní povodně Q 10 000 přes
vodní dílo Hněvkovice, a to prostřednictvím zvýšení kapacity dvou přelivných polí bezpečnostního
přelivu a úpravou plavební komory. U dvou polí bezpečnostního přelivu bude snížen práh o 1,5 m,
budou vyměněny segmentové uzávěry vč. ovládání. Dno horního záporníku plavební komory bude
sníženo o 6,0 m a dojde ke zvětšení horních vrat. Otvor dolních vrat plavební komory bude zvětšen o
2,20 m, vrata budou nahrazena novými s možností hrazení do nevyrovnaných hladin. Součástí
předmětu plnění veřejné zakázky je také výměna technologie ovládání a nové strojovny pro ovládací
mechanizmy.
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 zadávací dokumentace, a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří
přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
E.2 Požadavky na výkon a funkci
1. Část předmětu plnění veřejné zakázky bude zadána s požadavky na výkon a funkci v souladu s § 92
odst. 2 zákona. Touto částí předmětu plnění jsou položky soupisu prací R01 v objektech SO 04.1, SO
04.2 a SO 04.3.
2. Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost vypracovat projektovou dokumentaci zhotovitele
(dodavatele) v souladu se zněním smlouvy.

F. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. 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 čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu
uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří přílohu č. 1 nabídkové dokumentace. Uvedené čestné
prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně uloženou přílohou smlouvy.
2. Vybraný dodavatel bude povinen zřídit, do smlouvy před jejím podpisem uvést a, bude-li s ním
uzavřena smlouva, po celou dobu plnění veřejné zakázky udržovat transparentní bankovní účet
umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí
na takovém účtu. Další podmínky týkající se této povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy.
3. Vybraný dodavatel bude povinen na své náklady v každém roce plnění veřejné zakázky umožnit
alespoň jednu prohlídku předmětu plnění veřejné zakázky studentům technických oborů vysokých škol
nebo technických oborů odborných středních škol. Další podmínky týkající se této povinnosti jsou
vymezeny zněním smlouvy.
4. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit, aby se na plnění veřejné zakázky
ve stanoveném rozsahu podílel nejméně 1 jeho zaměstnanec, který má ke dni započetí své participace
na plnění veřejné zakázky záznam v evidenci Rejstříku trestů nebo obdobné evidenci vedené
v zahraničí a který v souvislosti s tímto záznamem
a) byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody,
b) byl podmíněně propouštěn z výkonu trestu odnětí svobody a je ve zkušební době,
c) byl podmíněně odsouzen k trestu odnětí svobody a je ve zkušební době, nebo
d) je ve výkonu trestu domácího vězení.
Další podmínky týkající se této povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy. Za účelem splnění této
povinnosti může dodavatel požádat o podporu např. státní instituce nebo neziskové organizace, jejichž
seznam je uveden na str. 8 až 11 metodiky dostupné na adrese https://www.vscr.cz/wpcontent/uploads/2017/02/Metodika-SOVZ.pdf.
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G. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 196 600 000 Kč bez DPH.
2. Z předpokládané hodnoty veřejné zakázky tvoří 192 000 000 bez DPH předpokládanou hodnotu
stavebních prací dle soupisu prací a 4 600 000 Kč bez DPH předpokládanou hodnotu vyhrazených
změn závazku ze smlouvy, jejichž podmínky jsou vymezeny zněním smlouvy.

H. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Plnění veřejné zakázky musí být provedeno nejpozději do 30. 6. 2022 v souladu s harmonogramem
prací dle bodu G odst. 6 nabídkové dokumentace, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
2. Další podmínky týkající se doby plnění veřejné zakázky jsou vymezeny zněním smlouvy.

I. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO PROHLÍDKA
1. Místem plnění veřejné zakázky je vodní dílo Hněvkovice, k. ú. Třitim, kraj Jihočeský.
2. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční ve lhůtě pro podání nabídek a bude určena
výhradně pro dodavatele, kteří byli vyzváni k podání nabídek. Bližší informace k prohlídce místa plnění
veřejné zakázky budou uvedeny ve výzvě k podání nabídek.

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

K. ZADÁVACÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
1. Veškeré zadávací podmínky týkající se podání žádosti o účast jsou uvedeny v kvalifikační dokumentaci,
která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
2. Kvalifikační dokumentace obsahuje
a) podmínky kvalifikace,
b) způsob podání žádostí o účast,
c) lhůtu k podání žádostí o účast,
d) požadavky na obsah a formu žádostí o účast.
e) informace o otevírání žádostí o účast,
f) formulář žádosti o účast.

L. ZADÁVACÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NABÍDKY
1. Veškeré zadávací podmínky týkající se podání nabídky (s výjimkou bližších informací k prohlídce místa
plnění veřejné zakázky a lhůty pro podání nabídek, které budou uvedeny ve výzvě k podání nabídek)
jsou uvedeny v nabídkové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
2. Nabídková dokumentace obsahuje
a) pravidla pro hodnocení nabídek,
b) informace o zadávací lhůtě a jistotě,
c) způsob podání nabídek,
d) informace o lhůtě k podání nabídek,
e) požadavky na zpracování nabídkové ceny,
f) požadavky na obsah a formu nabídek,
g) informace o otevírání nabídek,
h) další informace a výhrady zadavatele týkající se podání nabídek,
i) formulář nabídky.
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M. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Vybraný dodavatel předloží před uzavřením smlouvy na výzvu zadavatele veškeré doklady a údaje,
o kterých to stanoví tato zadávací dokumentace nebo zákon.
2. Vybraný dodavatel předloží před uzavřením smlouvy na výzvu zadavatele kopii (sken) pojistné smlouvy
(včetně případného potvrzení o trvání pojištění), pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu,
ze kterého bude vyplývat, že je pojištěn v rozsahu stanoveném v obchodních podmínkách veřejné
zakázky.
3. Nestanoví-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení 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-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx.

N. DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel v souladu s § 96 odst. 1 zákona uveřejnil na profilu zadavatele zadávací dokumentaci
v plném rozsahu s výjimkou oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek.

O. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1. Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci postupem v souladu s § 98 zákona. Dodavatel
je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pouze prostřednictvím prostředků
elektronické komunikace. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé případné žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace zasílali prostřednictvím E-ZAK. Bližší informace k použití E-ZAK jsou uvedeny v bodě
B této zadávací dokumentace.
2. Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek
postupem v souladu s § 99 zákona.

P. DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY ZADAVATELE
1. Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh stanoveny technické podmínky
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 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.
2. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90
odst. 1 a 2 zákona, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
3. Dodavatel nemá právo požadovat po zadavateli náhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím
řízení.
4. 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) a Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik, která je uveřejněna na adrese
http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/ochrana-osobnich-udaju--gdpr-.
5. Předmětná veřejná zakázka je spolufinancována z dotačního programu 129 360 Podpora prevence
před povodněmi IV.
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Q. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1. Projektová dokumentace včetně soupisu prací
2. Znění smlouvy
3. Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace – Formulář žádosti o účast
4. Nabídková dokumentace
Příloha č. 1 nabídkové dokumentace – Formulář nabídky
5. Předpokládaný harmonogram prací

podepsal
Ing. Tomáš Digitálně
Ing. Tomáš
Havlíček, Havlíček, MBA
Datum: 2019.05.27
MBA
11:34:35 +02'00'
Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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