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Výzva k podání nabídek 

v Uzavřené výzvě s uveřejněním podle Směrnice JVS o zadávání a 

opatřování zakázek  
 

Oddíl I – Identifikační údaje zadavatele 
I.1)  Popis 

I.1.1)  Název : Jihočeský vodárenský svaz  

I.1.2)  Sídlo : S. K .Neumanna 292/19, České Budějovice7, 370 01 České Budějovice 

I.1.3)  Identifikační sídlo :   490 21 117 

I.1.4) Daň z přidané hodnoty : 

  Zadavatel je plátcem daně z přidané hodnoty Daňové identifikační číslo : CZ 49021117 

I.1.5)  Právní forma :   Zájmové sdružení právnických osob 

I.1.6)  Předseda představenstva :  Antonín Princ 

 

Oddíl II – Předmět veřejné zakázky 
II.1)  Popis 

II.1.1)  Název veřejné zakázky :  1428 – Rekonstrukce fasády VDJ Zdoba 

 

  

II.1.2) Zpracovatel projektové dokumentace  

  CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14370 01 České Budějovice 
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II.1.3) Správní řízení 

  ☐   Rozhodnutí o umístění stavby  Číslo j. : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

  ☐   Společné úz. rozh. a stav. povolení Číslo j. : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

  ☐   Územní souhlas   Číslo j. : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.  

  ☐   Ohlášení stavby   Číslo j. : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

  ☒   Stavební povolení   Číslo j. : MÚT/129548/2020 ze dne 22.5. 2020 

  ☐   Stavba nevyžaduje žádný správní proces 

II.1.4)  Druh VZ  a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění  

 ☒  Stavební práce  ☐  Dodávky   ☐   Služby  

                                                               
 

Hlavní kód CPV :   45232153-9 Vodojemy   

Kód NUTS :    CZ 031 

Hlavní místo dodání nebo plnění : k.ú. Všemyslice 

II.1.5)  Charakter VZ  

 ☒  Sektorová     ☐  Klasická  

II.1.6)  Režim VZ  

 ☐  VZ malého rozsahu    ☒  podlimitní VZ     

II.1.7)  Způsob zadání VZ  Opatřovací řízení dle Směrnice JVS o zadávání a opatřování VZ 

II.1.8)  Stručný popis  

  Jedná se o změnu dokončené stavby VDJ, konkrétně se jedná o stavební úpravy stávající stavby 

spočívající v zateplení objektu provětrávanou fasádou s povrchovou úpravou z trapézového plechu, výměna 

skladeb střešních plášťů, dílčí úpravy vnitřní dispozice, zazdění většiny oken, nové rozvody vnitřních sítí, oprava 

zpevněných ploch, nová dešťová kanalizace ze střech objektů apod.  

II.1.9)  Informace o variantách  

 ☐  Budou přijímány varianty   ☒  Nebudou přijímány varianty 

II.1.10)  Informace o rámcové dohodě  

 ☐  Bude uzavřena rámcová dohoda  ☒  Nebude uzavřena rámcová dohoda 

  ☐  Rámcová dohoda s jedním účastníkem  ☐  Rámcová dohoda s několika účastníky 

  Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové dohody : - 

II.1.11)  Informace o financování pomocí státní či evropské finanční podpory  

 ☐  Financováno pomocí státní podpory  ☒  Nefinancováno pomocí státní podpory 

  ☐  Financováno pomocí evropské podpory  ☒  Nefinancováno pomocí evropské podpory 

 

II.2)  Rozsah veřejné zakázky   

II.2.1)  Celková předpokládaná hodnota VZ  

  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH :   13 601 693,- Kč 
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II.3)  Časový rámec 

II.3.1)  Doba trvání zakázky, rámcové dohody (ode dne předání staveniště) 

  Doba trvání v měsících :    10       nebo 

 Doba trvání ve dnech :      -           nebo 

  Začátek :   -  

 Konec :      -   

 

 

II.4)  Informace o částech 

II.4.1)  Dělení na části  

Zakázka je rozdělena na části :   ☐   ANO   ☒   NE 

Nabídky mohou být předkládány pro : ☐   Všechny části 

      ☐   Maximální počet částí :   Zvolte položku. 

      ☐   Pouze jednu část 

Nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu dodavateli : Zvolte položku. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat zakázky kombinující níže uvedené části  nebo skupiny  částí : - 

 

Oddíl III – Řízení 
III.1)  Popis 

III.1.1)  Druh Opatřovacího řízení  

  Uzavřená výzva s uveřejněním 

   

 

III.2)  Hodnotící kritéria 

III.2.1)  Hodnotící kritéria 

☒   Nejnižší nabídková cena 

☐   Náklady životního cyklu (dle níže uvedených dílčích kritérií) 

☐   Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií) 

 

(Opakujte kolikrát je třeba) 

Kritérium : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.   Váha : Zvolte položku. 

 

Další informace o hodnotících kritériích : 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

III.2.2)  Rozhodná cena při hodnocení nabídek 

 Cena bez daně z přidané hodnoty 

 

III.3)  Administrativní informace 
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III.3.1)  Údaje o lhůtě pro doručení nabídky (jsou-li odlišné pro jednotlivé části) 

Datum :  02.07.2020 

Místní čas :  13:00 

Místo :   JVS, S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice 

III.3.2)  Způsob podání nabídek 

Nabídka bude podána v listinné podobě 

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a identifikačními 

údaji dodavatele 

III.3.3)   Jazyk nebo jazyky. Ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast 

☒   Pouze jazyk český 

☐   Český jazyk a další jazyk/jazyky : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

III.3.4)  Údaje o podmínkách pro otevírání obálek 

Datum :  02.07.2020 

Místní čas :  13:05 

Informace o oprávněných osobách a otevírání obálek :   

Za každého dodavatele se zúčastní max. 1 zástupce. 

 

III.4)  Údaje o přístupu k opatřovací dokumentaci 

III.4.1)  Poskytnutí opatřovací dokumentace 

  Celá opatřovací dokumentace je poskytována odesláním spolu s výzvou k podání nabídky. 

  Celá opatřovací dokumentace je uveřejněna na internetové adrese zadavatele www.jvs.cz spolu s 

výzvou k podání nabídky. 

III.4.2)  Kontakt na poskytovatele opatřovací dokumentace 

  Kontaktní osoba :  Ing. Edita Krčková 

  Zadavatel :   Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o. 

  Adresa zadavatele :  S. K .Neumanna 292/19, České Budějovice7, 370 01 České Budějovice 

  Telefon :   +420 386 102 437 

  Email :    krckova@jvs.cz 

III.4.3)  Úhrada nákladů za poskytnutí příslušné části opatřovací dokumentace 

  ☐   Úhrada bude požadována   ☒   Úhrada nebude požadována 

  Výše úhrady ( do výše nákladů na reprodukci, balné a poštovné ) :  - 

 

Oddíl IV – Základní ustanovení o řízení 
IV.1)  Opatřovací podmínky 

IV.1.1)  Stanovení podmínek účasti v řízení 

 ☒  Podmínky kvalifikace 

  ☒  Technické podmínky  

  ☒   Obchodní nebo jiné smluvní podmínky  

  ☐   Zvláštní podmínky 

IV.1.2)  Výběr dodavatele na základě  

  ☒   Posouzení splnění podmínek účasti v řízení 

  ☐   Snížení počtu účastníků řízení 

mailto:krckova@jvs.cz
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          Kritéria : Zvolte položku. 

  ☒   Hodnocení nabídek 

IV.1.3)  Opatřovací lhůta 

  ☐  Bude stanovena    ☒  Nebude stanovena 

  Délka opatřovací lhůty : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

IV.1.4)  Jistota 

  ☐  Bude požadována    ☒  Nebude požadována 

  Stanovení výše jistoty (do 2 % předpokl. hodnoty) : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

Oddíl V – Základní podmínky a průběh řízení 
V.1)  Kvalifikace pro řízení 

V.1.1)  Rozsah požadavků na kvalifikaci 

  ☒   Prokázání základní způsobilosti   

  ☒   Prokázání profesní způsobilosti   

  ☐   Prokázání ekonomické kvalifikace   

  ☒   Prokázání technické kvalifikace   

 

V.2)  Základní způsobilost 

V.2.1)  Podmínky způsobilosti 

 ☒   a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 

sídla dodavatele  

 ☒   b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek  

  ☒   c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejném zdravotním pojištění  

  ☒   d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

  ☒   e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu sídla dodavatele 

 

  Pozn. :  Konkrétní údaje a dokumenty jsou uvedeny v „Opatřovací dokumentaci“, Oddílu III –   

   Podmínky účasti v opatřovacím řízení, části III.5.1) Kvalifikace –  základní způsobilost“. 

V.3)  Profesní způsobilost 

V.3.1)  Podmínky způsobilosti 

 ☒   a) předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje  

  ☒   b) doložení oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy taková opatření vyžadují  

  ☐   c) doložení členství v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci, je-li takové 

členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno    

  ☒   d) doložení odborné způsobilosti nebo disponibility osobou, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy 
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vyžadována    

  ☐   e) další profesní způsobilost  

  - 

 

  Pozn. :  Konkrétní údaje a dokumenty jsou uvedeny v „Opatřovací dokumentaci“, Oddílu III –   

   Podmínky účasti v opatřovacím řízení, části III.5.2) Kvalifikace –  profesní způsobilost“. 

 

V.4)  Ekonomická kvalifikace 

V.4.1)  Kritéria ekonomické kvalifikace 

  ☐   a) požadavek aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem 

na předmět veřejné zakázky, dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně 

předcházející účetní období  

 

  Pozn. :  Konkrétní údaje a dokumenty jsou uvedeny v „Opatřovací dokumentaci“, Oddílu III –   

   Podmínky účasti v opatřovacím řízení, části III.5.3) Kvalifikace –  ekonomická kvalifikace“. 

V.4.2)    Minimální výše ročního obratu - 

 

V.5)  Technická kvalifikace 

V.5.1)   

  ☒   a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením opatřovacího řízení 

včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací    

V.5.2)   

  ☐   b) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před 

zahájením opatřovacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele    

V.5.3)   

  ☐   c) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a 

to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde 

o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli    

V.5.4) 

  ☐   d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám 

nebo stavebním pracím, a to ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce 

poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům    

V.5.5) 

  ☐   e) popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení 

pro výzkum    

V.5.6) 

  ☐   f) přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování dodavatelského řetězce, které 

dodavatel bude moci uplatnit při plnění veřejné zakázky    

V.5.7) 

  ☐   g) provedení kontroly technické kapacity zadavatelem    
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V.5.8) 

  ☐   h) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen 

použít při plnění veřejné zakázky    

V.5.9) 

  ☐  i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky    

V.5.10) 

  ☐   j) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici    

V.5.11) 

  ☐   k) vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání    

V.5.12) 

  ☐   l) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo 

technickým dokumentem    

V.5.13) 

 ☐   m) další technická kvalifikace  

  - 

Pozn. :  Konkrétní údaje a dokumenty jsou uvedeny v „Opatřovací dokumentaci“, Oddílu III –    

 Podmínky účasti v opatřovacím řízení, části III.5.4) Kvalifikace – technická kvalifikace“. 

  

 

 

Oddíl VI – Závěrečné informace 
VI.1)  Zpracovatel a datum zpracování Výzvy k podání nabídek 

VI.1.1)  Zpracovatel výzvy  Ing. Edita Krčková                           

VII.1.2) Datum zpracování výzvy   16.06.2020 

 

 

 


