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Opatřovací dokumentace 

Oddíl I – Identifikační údaje zakázky 
I.1)  Popis 

I.1.1)  Název veřejné zakázky : 7086 -  Nový výtlačný řad Libějovice  

I.1.2)  Druh veřejné zakázky :   Stavební práce 

I.1.3)  Charakter veřejné zakázky :  Sektorová VZ 

I.1.4)  Režim veřejné zakázky :   Podlimitní VZ 

 

Oddíl II – Opatřovací podmínky 

II.1)  Poskytnutí opatřovacích podmínek 

II.1.1)  Poskytnutí opatřovacích podmínek 

☐   sdělení při jednání 

☒   odeslání v opatřovací dokumentaci ve výzvě 

☐   poskytnutí v opatřovací dokumentaci předáním 

☒   uveřejnění v opatřovací dokumentaci na internetové adrese zadavatele www.jvs.cz 

 

II.2)  Identifikace osoby a části opatřovací dokumentace vypracované osobou odlišnou 

od zadavatele 

II.2.1)  ☒   Zpracovatel projektové dokumentace 

  Osoba : VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 

  Část : Dokumentace a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 

stanoveném Vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

II.2.2)  ☐   Administrátor opatřovacího řízení 

  Osoba : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

  Část : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

II.2.3)  ☒   Jiná část  

  Osoba : Ing. arch. Klára Skalová 

  Část : Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

II.3)  Identifikace osoby a informací opatřovací dokumentace vzešlé z předběžné tržní 

konzultace 

II.3.1)  Předběžné tržní konzultace 

 ☐  Byly vedeny     ☒  Nebyly vedeny  

II.3.2)  Informace 

  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 
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  Osoba  

  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

II.3.3)  Informace 

  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 
  Osoba 

  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 
II.4)  Lhůty potřebné k průběhu opatřovacího řízení 

II.4.1)  Lhůta pro podání nabídek 

  11 pracovních dnů od zahájení opatřovacího řízení 

II.4.2)  Vysvětlení opatřovací dokumentace 

  nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek 

II.4.3)  Doba pro prohlídku místa plnění 

  nejpozději 5 pracovní dnů před skončením lhůty pro podání nabídek 

 
II.5)  Prohlídka místa plnění 

II.5.1)  Prohlídka místa plnění 

  ☐   Prohlídka bude probíhat    ☒   Prohlídka nebude probíhat 

II.5.2)  Údaje o prohlídce místa plnění 

Datum :  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. 

Místní čas :  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Místo :   Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 
II.6)  Změna nebo doplnění opatřovacích podmínek 

II.6.1)  Přípustnost změny nebo doplnění 

  ☒   Ano      ☐   Ne  

II.6.2)  Termín změny nebo doplnění 

  před uplynutím lhůty pro podání nabídek 

II.6.3)  Forma změny nebo doplnění 

  stejným způsobem jakým byly poskytnuty opatřovací podmínky 

II.6.4)  Přípustnost přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  přípustné, pokud to povaha doplnění nebo změny opatřovací podmínek vyžaduje 

 

Oddíl III – Podmínky účasti v opatřovacím řízení 

III.1)  Podmínky kvalifikace 
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III.1.1)  Základní způsobilost 

  stanovena ve „Výzvě k podání nabídek“ v „Oddílu V - Základní podmínky a průběh řízení“ v části  

  „V.2) Základní způsobilost“ 

III.1.2)  Profesní způsobilost 

  stanovena ve „Výzvě k podání nabídek“ v „Oddílu V - Základní podmínky a průběh řízení“ v části  

  „V.3) Profesní způsobilost“ 

III.1.3)  Ekonomická kvalifikace 

  stanovena ve „Výzvě k podání nabídek“ v „Oddílu V - Základní podmínky a průběh řízení“ v části  

  „V.4) Ekonomická kvalifikace“ 

III.1.4)  Technická kvalifikace 

  stanovena ve „Výzvě k podání nabídek“ v „Oddílu V - Základní podmínky a průběh řízení“ v části  

  „V.5) Technická kvalifikace“ 

 
III.2)  Technické podmínky  

III.2.1)  Stanovení technických podmínek prostřednictvím  

  odkazu na normy nebo technické dokumenty  

III.2.2)  Stanovení norem nebo technických dokumentů 

  ☒   Dokumentace v rozsahu stanoveném „Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveném rozsahu  

          dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  

          s výkazem výměr“  

   

  ☒   Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném „Vyhláškou č.  

          169/2016 Sb., o stanoveném rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu  

           stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“  

 

  ☒   Zadání pasportu stavebně technického stavu při předání staveniště 

 

  ☐   Jiné požadavky na výkon nebo funkci 

III.2.3) Specifikace dokumentace 

  Název :     7086 Nový výtlačný řad Libějovice 

  Zpracovatel :   VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 
  Fáze projektu :    Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

  Datum zpracování :   12/2019 

III.2.4)  Specifikace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

  Zpracovatel :   VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 
  Struktura dokumentu :  XML 

III.2.5)  Specifikace zadání pasportu stavebně technického stavu při předání staveniště 

  Zpracovatel :   Jihočeský vodárenský svaz 

  Datum zpracování :  16.06.2020 

III.2.6)  Specifikace jiných požadavků na výkon nebo funkci 

  - 
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III.2.7)  Přípustnost stanovení technických podmínek prostřednictvím přímých nebo nepřímých odkazů 

  Odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové  

  vzory, ochranné známky nebo označení původu může zadavatel použít, pokud jsou použity pouze  

  z důvodu zjednodušení popisu předmětu plnění. Zadavatel uvede paušálně možnost nabídnout  

  rovnocenné řešení, které se vztahuje na celou opatřovací dokumentaci.  

   Zadavatel tedy umožnění rovnocenných řešení nevyjadřuje jednotlivě u každého použitého odkazu na  

  výrobek nebo výrobce. 

 

  Pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může zadavatel odkázat na konkrétní výrobek  

  nebo konkrétního dodavatele. V tomto případě zadavatel nemusí připouštět použití jiných řešení. 

   

III.3)  Obchodní nebo jiné smluvní podmínky 

III.3.1)  Forma vyjádření obchodních nebo jiných smluvních podmínek 

  ☒   závazný návrh smlouvy  

   - je součástí opatřovacích podmínek 

   - je součástí podmínek účasti 

   - zadavatel požaduje jednoznačnou akceptaci vzorové smlouvy jejím podepsáním v nabídce  

     účastníka 

 

  ☐   všeobecné obchodní podmínky 

   - obchodní podmínky jako nepřímá smluvní ujednání, která jsou ke smlouvě přiložena nebo je 

      součástí smlouvy odkaz na jejich umístění 

 

  ☐   jednotlivé obchodní podmínky  

   - jsou uvedeny v opatřovací dokumentaci  

   - dodavatel formou prohlášení akceptuje tyto podmínky zadavatele 

III.3.2)  Stanovení jednotlivých obchodních podmínek 

  - 

 

III.4)  Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky 

III.4.1)  ☐   Oblast vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí 

  Specifikace : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

III.4.2) ☐   Sociální důsledky vyplývající z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací 

  Specifikace : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

III.5)  Požadavky na obsah nabídky (požadavky na to, jaké konkrétní údaje a dokumenty /doklady/ 

mají být v nabídce předloženy či jaké skutečnosti mají být v nabídce popsány 

III.5.1)  Kvalifikace – základní způsobilost 

 Předložení dokumentů prokazujících splnění požadovaného rozsahu základní způsobilosti uvedeného  

ve „Výzvě k podání nabídek“. 

Dokumenty :  

Ve vztahu k písm. a) výpis z evidence Rejstříku trestů 

Ve vztahu k písm. b) potvrzení příslušného finančního úřadu 
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Ve vztahu k písm. b) ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení 

Ve vztahu k písm. c) písemné čestné prohlášení 

Ve vztahu k písm. d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení 

Ve vztahu k písm. e) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v 

případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán 

Pozn. : 

K prokázání základní způsobilosti může být předložen Seznam kvalifikovaných dodavatelů. 

K prokázání základní způsobilosti může být předložen Certifikát certifikovaných dodavatelů, prokazuje-

li splnění příslušné základní způsobilosti. 

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné 

zakázky. 

 

Doklady o základní způsobilosti mohou být nahrazeny čestným prohlášením 

III.5.2)  Kvalifikace – profesní způsobilost 

 Předložení dokumentů prokazujících splnění požadovaného rozsahu profesní způsobilosti uvedeného  

ve „Výzvě k podání nabídek“. 

Dokumenty :  

Ve vztahu k písm. a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence 

Ve vztahu k písm. b) oprávnění k podnikání podle živnostenského zákona, živnosti : Provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování  

Ve vztahu k písm. d) doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele či osoby, jejímž 

prostřednictvím dodavatel splnění profesní způsobilosti prokazuje : odborná způsobilost v oboru 

Vodohospodářské stavby pro osobu pověřenou řízením stavby 

Ve vztahu k písm. e) : Certifikát svářeče termoplastů dle ČSN EN 13067 nebo Osvědčení o zkoušce v 

základním kurzu svářeče plastů dle TPG 927 05 a TNV 75 5517 v souladu dle ČSN EN 13067 (2 roky 

platnost předložených dokladů) 

Pozn. : 

K prokázání profesní způsobilosti může být předložen Seznam kvalifikovaných dodavatelů, prokazuje-li 

splnění příslušné profesní způsobilosti. 

K prokázání profesní způsobilosti může být předložen Certifikát certifikovaných dodavatelů, prokazuje-

li splnění příslušné profesní způsobilosti. 

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné 

zakázky. 

 

Doklady o profesní způsobilosti nemohou být nahrazeny čestným prohlášením, postačí prostá kopie 

dokladů 

III.5.3)  Kvalifikace – ekonomická kvalifikace 

 Předložení dokumentů prokazujících splnění požadovaného rozsahu ekonomické kvalifikace 

uvedeného  ve „Výzvě k podání nabídek“. 

Dokumenty :  

- 

Pozn. : 

K prokázání ekonomické kvalifikace může být předložen Certifikát certifikovaných dodavatelů, 

prokazuje-li splnění příslušné ekonomické kvalifikace. 

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné 

zakázky. 

 

- 

III.5.4)  Kvalifikace – technická kvalifikace 

 Předložení dokumentů prokazujících splnění požadovaného rozsahu technické kvalifikace uvedeného  
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ve „Výzvě k podání nabídek“. 

Dokumenty :  

Ve vztahu k písm. a) osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací nebo smlouva s 

objednatelem a doklad o skutečném plnění dodavatele; seznam stavebních prací na stavbách 

vodovodního řadu pro pitnou vodu z polyethylenu, kde hodnota stavebních prací na tomto vodovodu 

činila nejméně 3,0 mil. Kč; Zadavatel požaduje min. 2 referenční stavby 

Pozn. : 

K prokázání technické kvalifikace může být předložen Certifikát certifikovaných dodavatelů, prokazuje-

li splnění příslušné technické kvalifikace. 

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné 

zakázky. 

 

Doklady o technické kvalifikaci nemohou být nahrazeny čestným prohlášením, postačí prostá kopie 

dokladů 

III.5.5)  Společná ustanovení ke kvalifikaci 

 

 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 

 V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu  

země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle písm. 

a) každý dodavatel samostatně. 

 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní 

způsobilosti s výjimkou kritéria podle Profesní způsobilosti písm. a)  požadované zadavatelem 

prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

1) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle písm. a) jinou osobou 

2) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

3) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou 

4) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 

věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 

Má se za to, že požadavek podle odstavce 4) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby 

je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. 

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle Technické 

kvalifikace písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 4) 

obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované 

kritérium kvalifikace vztahuje. 

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje 

ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

   

III.5.6)  Rozpočet stavby  

 Oceněný položkový rozpočet ve členění a formátu předloženého Soupisu stavebních prací,  dodávek a 

služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném „Vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanoveném rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr“. 
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III.5.7)  Akceptace obchodních nebo jiných smluvních podmínek 

  Dodavatelem doplněný a oprávněnou osobou podepsaný závazný návrh smlouvy. 

III.5.8)  Jiné požadavky na obsah nabídky 

  Dodavatelem předložený Finanční a časový harmonogram postupu stavebních prací, který bude 

nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 

 

III.6)  Požadavky na formu a způsob podání nabídky 

III.6.1)  Forma písemně podávaných nabídek 

 ☒   listinná podoba 

  ☐   elektronická podoba 

III.6.2)  Podmínky doručení nabídek 

  Uvedeny ve "Výzvě k podání nabídek" v "Oddílu III - Řízení" části III.3) Administrativní III informace 

III.6.3)  Požadavky na označení obálky s nabídkou 

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

údaji dodavatele 

III.6.4)  Podmínky sestavení nabídek  

 Nabídka bude předložena pouze v originálu 

 Nabídka bude obsahovat CD s elektronickou formou oceněného položkového rozpočtu ve členění a 

formátu předloženého Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

 Jednotlivé stránky nabídky budou řádně očíslovány 

 Jednotlivé stránky nabídky budou neoddělitelně propojeny provázkem, konce provázku přelepeny a 

přelep označen razítkem dodavatele přesahujícím z přelepu na stránku nabídky 

 

III.7)  Podmínky účasti týkající se formy dodavatele 

III.7.1)  Akciová společnost 

 Zadavatel může vyloučit účastníka opatřovacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní  

formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 

 Zadavatel musí vyloučit vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní  formu 

obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 

 

Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle předchozího odstavce 

na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním 

rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle předchozího odstavce, zadavatel účastníka 

zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je 

akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby 

v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu účastníka opatřovacího řízení, 

s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. 

 

Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije pro účastníka opatřovacího řízení, pokud se jedná o 

akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100% základního kapitálu jsou ve 

vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích. 
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III.8)  Požadavky na cenu  

III.8.1)  Mimořádně nízká nabídková cena 

 Zadavatel může vyloučit účastníka opatřovacího řízení, pokud nabídka účastníka opatřovacího řízení  

  obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem opatřovacího řízení  

  zdůvodněna. 

 

III.9)  Zrušení opatřovacího řízení 

III.9.1)  Důvody zrušení opatřovacího řízení 

 Zadavatel zruší opatřovací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v opatřovacím  řízení 

není žádný účastník opatřovacího řízení. 

 

Zadavatel může zrušit opatřovací řízení, pokud 

1) zanikne účast v opatřovacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení, 

2) odpadly důvody pro pokračování v opatřovacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která 

nastala po zahájení opatřovacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a 

ani ji nezpůsobil, 

3) v průběhu opatřovacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 

ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v opatřovacím řízení pokračoval, bez 

ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv, 

4) zadavatel neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena, 

5) se jedná o opatřovací řízení, které zadavatel zahájil, i když k tomu nebyl povinen, nebo 

6) je v opatřovacím řízení, kromě opatřovacího řízení „přímé zadání“, jediný účastník opatřovacího 

řízení; tento důvod zrušení může zadavatel použít pouze do doby odeslání oznámení o výběru 

dodavatele. 

 

Zadavatel může zrušit opatřovací řízení „přímé zadání“, pokud účastníku opatřovacího řízení sdělí 

důvod zrušení opatřovacího řízení. 

III.9.2)  Zvláštní ustanovení o zrušení opatřovacího řízení 

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit opatřovací řízení sektorové veřejné zakázky i bez naplnění 

důvodů uvedených v odstavci III.9.1). 

 

 

 

Oddíl IV – Závěrečné informace 
IV.1)  Zpracovatel a datum zpracování Opatřovací dokumentace 

IV.1.1)  Zpracovatel opatřovací dokumentace  Ing. Edita Krčková                           

IV.1.2) Datum zpracování opatřovací dokumentace  16.06.2020 

 

 

 


