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Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 
zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. 

Zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách. 

Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem v průběhu zadávacího 
řízení i v průběhu plnění předmětu zakázky výhradně český jazyk. 

Zadavatel nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 
jen „Zákon“). Některé podmínky výběrového řízení však přesto byly nastaveny podle 
vybraných ustanovení Zákona. 
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1. Identifikační údaje 

 

1.1 Název akce:  

„Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v k.ú. Kluky“ 
 

1.2 Zadavatel: 

Organizace:  Městské lesy Hradec Králové a.s. 

Adresa:  Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové 

Právní forma:  akciová společnost 

IČ:   25962523 

DIČ:   CZ 25962523 

Zastoupené:   Ing. Milan Zerzán, ředitel 

Tel:   +420 603 849 327 

E-mail:   zerzan@vslesy.cz  

WWW:   http://mestske-lesy.cz/ 

Zadavatel se nechal v souladu s ust. § 151 Zákona při výkonu práv a povinností podle 
ustanovení Zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, zastoupit jinou osobou. Tato 
osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 Zákona a neúčastní se tohoto 
zadávacího řízení. Osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení zadavatel neudělil 
zmocnění k vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Pověřená 
osoba je zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním tohoto zadávacího řízení s 
výjimkou rozhodování a podpisu smlouvy. 
 

1.3 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení (= 
pověřená osoba): 

Společnost:  DP Eco-Consult s.r.o. 

Sídlo:   V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

IČ:   28766300 

Pověřená osoba: RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 

Tel:   +420 776 813 743 

E-mail:   dpacesna@eco-consult.cz 
 

 

 



Městské lesy Hradec Králové a.s. 
 

 
   

Stránka 4 
 

 

2. Identifikace zakázky 
 

2.1 Předmět plnění zakázky 
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, jejímž obsahem budou stavební práce dle 
specifikace v bodě 2.3 a 2.4 pro projekt Městských lesů Hradec Králové a.s., akce „Celková 
oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v k.ú. Kluky“.  

 

2.2 Klasifikace předmětu zakázky 
Předmět plnění zakázky je zařazen do kategorie CPV 45000000-7 – Stavební práce podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ve znění pozdějších předpisů. 
  

Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH:  5 900 000,- Kč 

Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s §16 Zákona. 

 

2.3 Popis předmětu zakázky 

Předmětem zakázky jsou stavební práce „Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v 
k.ú. Kluky“, a to pouze v rozsahu stavebních objektů SO-01 Odbahnění a SO-02 Oprava 
nádrže, v rozsahu a souladu s projektovou dokumentací zpracovanou spol. Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o., IČ 64255611, Ing. Jaroslav Jakoubek, ČKAIT 0700096, v listopadu 2013, pod 
číslem zakázky 056 30/13 (viz Příloha č. 1). 
 

2.4 Základní údaje stavby 
Jedná se o realizaci stavby: 

„Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v k.ú. Kluky“ 

pouze objekt SO-01 Odbahnění a SO-02 Oprava nádrže 
 

Polohopisné umístění záměru a stavební činnosti je patrné z přiložené situace stavby a z 
dalšího technického popisu, viz Příloha č. 1.  

Veškeré stavební práce budou probíhat pouze na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města 
Hradec Králové, které má investor Městské lesy Hradec Králové a. s. v nájmu. 

 

Navrženo je provést dle projektové dokumentace „Celkovou opravu rybníka Cikán na 
p.č. 427/1 v k.ú. Kluky“ - objekt SO-01 Odbahnění a SO-02 Oprava nádrže viz Příloha č. 
1. Projektová dokumentace. 

Souhlas s provedením ohlášené stavby vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor 
životního prostředí pod č.j. SZ MMHK/031271/201/ŽP1/Nech; MMHK/038622/2014 dne 
26.2.2014. 
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2.5 Doplňující údaje k projektové dokumentaci 
• Uložení bahna je bezplatné. 
• Po ukončení prací bude provedena oprava komunikací, dopravní přístupové 

komunikace atd. do stavu před zahájením stavby. O stavu komunikací bude proveden 
zápis, fotodokumentace za účasti investora a dodavatele stavby. 

• Odvoz bahna bude po stávající komunikaci, kterou dodavatel stavby dočasně zpevní 
panely. 

• Záchranný transfer živočichů zajišťuje objednatel. 
• Odvoz bahna nebude probíhat sjezdem u hráze, ale cca v polovině rybníka viz příloha 

č. 6 
• V příloze č. 7 je vyznačena doporučená trasa pro dopravu materiálu. 
• Nerealizované položky rozpočtu nebudou proplaceny. 
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3. Termín a místo plnění zakázky 
 

3.1 Termín plnění 
Zadavatel stanovuje podmínky týkající se plnění zakázky následujícím způsobem: 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:    začátek odbahnění konec října 2015  

                                                                                     po dohodě s investorem  

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:   do 31.1.2016 

 
Vzhledem k malému rozsahu prací není dán harmonogram prací. 

 

3.2 Místo plnění 

Místem plnění se rozumí místo realizace projektu „Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 
427/1 v k.ú. Kluky“. 

 
Pozemky dotčené stavbou: 

Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1, 162/4, 458/3 v k.ú. Kluky.  

Lokalita pro uložení bahna bude odvozem přes pozemek p.č. 428/1 a 428/2 v k.ú. Kluky cca 
ve na p.č. v k.ú. Vysoká nad Labem (orientační zákres pro odvoz bahna je uveden v příloze č. 
6.), původní návrh dle PD bude změně do dle zákresu v příloze č. 6 z důvodu minimalizace 
dopravy. Komunikace pro odvoz bahna a lokalita pro uložení jsou již připravené a volně 
dostupné stejně jako vlastní rybník. 

Jelikož se jedná o veřejně přístupné místo, prohlídka budoucího staveniště se 
neuskuteční. Pro ujasnění míst odvozu bahna atd. nabízíme setkání a vysvětlení dotazů 
přímo v místě stavby, kontakt: D. Pačesná, tel. 776 813 743. 
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4. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 
 

4.1 Základní kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném 
zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění dle § 53, a to způsobem 
stanoveným v § 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. čestným 
prohlášením, viz Příloha č. 4, podepsaným oprávněnou osobou za zájemce jednat. 

 
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů. Předpoklady splní 
uchazeč, který předloží:  

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni 
podání nabídky. 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci v oblasti: 

� provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen 
„seznam“) ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění: 

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 Zákona; 

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) Zákona v tom 
rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů 
a pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
pro plnění zakázky. 

Dodavatel prokáže splnění požadovaných profesních kvalifikačních předpokladů v kopii.  

 

4.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. 
Předpoklady splní uchazeč, který předloží originál: 

a) čestného prohlášení o schopnosti realizace zakázky a čestné prohlášení, že má 
uzavřenou pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, v minimální výši plnění 10 mil. Kč. 

Vítězný uchazeč bude povinen před uzavřením smlouvy na výzvu zadavatele předložit 
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V případě, že 
by byl uchazeč zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií vyzván a tyto 
nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. K 
uzavření smlouvy pak bude vyzván uchazeč, který se umístil jako další v pořadí. 
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5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

5.1 Nabídková cena 
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky v souladu se 
zadávací dokumentací, a to částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena 
jako nejvýše přípustná, bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu 
plnění a uvedena bude v následujícím členění:  

I. celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) v Kč, 

sazba DPH spolu s jejím vyjádřením v Kč,  

celková nabídková cena včetně DPH v Kč. 

 

celková nabídková cena za odbahnění výpočet bude proveden na předpokládané množství 14 
362 m3 bahna a uvedena jednotková cena za m3 bahna. Bude provedeno zaměření před a po 
odbahnění a spočítány skutečné m3 na náklady investora. Odbahnění bude fakturováno dle 
nabídnuté ceny za m3. Zaměření bude provedeno, když bahno nebude zamrzlé. Zaměření 
bude oznámeno dodavateli stavby min. 2 pracovní dny předem. 

II. nabídková cena za odbahnění realizace objektu SO-01 

sazba DPH spolu s jejím vyjádřením v Kč za realizaci objekt SO-01 

celková nabídková cena za realizaci objektu SO-01 včetně DPH v Kč  

uložení sedimentu je bezplatné 

 
Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do krycího listu nabídky (viz 
Příloha č. 3) a do návrhu smlouvy o dílo (viz Příloha č. 2).  

Nabídková cena musí být dále v nabídce členěna po všech jednotlivých položkách v souladu 
se soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této zadávací dokumentace. Oceněný 
soupis prací musí být součástí nabídky jako příloha nabídky. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací, je 
pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací s výkazem výměr. Nabídková cena 
musí obsahovat veškeré náklady vymezené soupisem prací s výkazem výměr (viz Příloha č. 
5). 

Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 

Nabídkovou cenu nelze při realizaci díla překročit. 
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6. Obchodní a platební podmínky 
 

6.1 Vzor smlouvy 
Obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou obsaženy ve vzoru smlouvy, který tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách (ustanoveních vzoru 
smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá. 

Uchazeč ve vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou barevně zvýrazněny takto: 
„…..“. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí uchazeč upravovat. 

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněný vzor smlouvy uchazeč označí jako návrh 
smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
do nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat ostatním údajům obsaženým 
v nabídce uchazeče. 

Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace, viz Příloha č. 2. 

 

6.2 Platební podmínky  
Dodavatel bude vystavovat každý měsíc fakturu, která bude vystavena na základě 
odsouhlasených zjišťovacích protokolů mezi dodavatelem a zadavatelem. Rozsah prací 
a jejich finanční ohodnocení bude vycházet z položkového rozpočtu nabídky a výkazu 
provedených prací. 

Zadavatel se zavazuje uhradit každou fakturu do 14 dnů, za předpokladu, že daňový doklad 
bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určitou identifikaci zakázky a dále 
za předpokladu, že cena bude určena v souladu s nabídkou dodavatele. Úplata bude uhrazena 
bankovním převodem na účet dodavatele uvedeným ve faktuře. 

 

6.3 Záruka na kvalitu 
Zárukou na kvalitu přijímá dodavatel písemně závazek, že předmět zakázky bude po dobu 60 
měsíců způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.  
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7. Hodnotící kritéria 
Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného kritéria - nejnižší nabídková cena celého 
díla bez DPH. 

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze 
jednoho uchazeče. 

 

 

 

8. Obsah a zpracování nabídky  
 

8.1 Administrativní požadavky na zpracování nabídky 
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně 
v českém jazyce v 1 originále čestná prohlášení a kopie ostatní dokumenty. 

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných 
dokladů a příloh, zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy. Jednotlivé listy musí být 
očíslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel. 

Veškeré dokumenty či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu kteréhokoliv dokladu 
či prohlášení osobou oprávněnou jednat za uchazeče (tj. osobou pověřenou zastupováním 
osoby oprávněné jednat jménem uchazeče), musí uchazeč v nabídce předložit plnou moc pro 
takovou osobu v originále či v úředně ověřené kopii nebo jiný platný pověřovací dokument. 

Veškeré doklady či prohlášení musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře 
čitelné. Žádný doklad či prohlášení nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele 
mohly uvést v omyl.  

Obsah nabídky musí odpovídat § 68 Zákona. 

 

Doplňující informace: 

1. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.  

2. Nabídka musí obsahovat plnění celé zakázky. 

3. Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 

4. Uchazeči nebudou uhrazeny žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, se 
zpracováním a podáním nabídky. 

5. Zadávací dokumentace včetně případných upřesňujících informací je pro uchazeče 
závazná. 

6. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku 
dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. 

7. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel 
a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 
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8.2 Struktura nabídky  
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí: 

1) Krycí list nabídky, vzor viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace; 

2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů; vzor viz Příloha 
č. 4 této zadávací dokumentace; 

3) Profesní kvalifikační předpoklady; 

4) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady; 

5) Podepsaný návrh „Smlouvy o dílo“; 

6) Položkový rozpočet dle výkazu výměr tištěný i v elektronické podobě na CD nebo 
DVD ve formátu xls; 
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9. Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek 
Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do dne 21. 08. 2015 do 12:00 hodin. Osobně 
lze podávat nabídky do podatelny Městských lesů Hradec Králové a.s. v pracovní dny od 8:00 
do 14:00 hod., poštou na adresu: Městské lesy Hradec Králové a.s., Přemyslova 219, 500 08 
Hradec Králové. 

Nabídky došlé po termínu uzávěrky budou odmítnuty. 

Otvírání nabídek je neveřejné.  

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude podle 
stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí 
o výběru všem uchazečům o zakázku. 

 

 

 

10. Způsob a místo podávání nabídek 
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originálu, v uzavřené obálce, která musí 
být opatřena názvem zakázky: „Oprava rybníka Cikán“ a textem „NEOTVÍRAT“, a opatřena 
na uzavření podpisem a razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedeny adresy zadavatele 
a uchazeče. 
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11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost musí být doručena osobě zastupující zadavatele v zadávacím 
řízení nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to nejlépe 
elektronicky na: dpacesna@eco-consult.cz (zaslání žádosti elektronicky však není 
podmínkou). 

Bude-li žádost o dodatečné informace doručena ve shora stanovené lhůtě a stanoveným 
způsobem, zadavatel (osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení) odešle dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, k uveřejnění nejpozději 
do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel ve shora uvedené lhůtě 
uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejní 
http://mestske-lesy.cz/verejne-zakazky/. 

 

 

 

12. Uzavření smlouvy 
Tato kapitola pojednává o uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako 
nejvhodnější (dále jen „vybraný uchazeč“).  

Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 Zákona, uzavře 
zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem. 

Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného 
uchazeče.   

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 
smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě podle § 82 odst. 2 Zákona. Odmítne-li 
vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby 
mohla být smlouva v uvedené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu  
s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít 
se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může 
uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či 
třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli 
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření 
smlouvy. 

Zadavatel písemně oznámí informaci o uzavření smlouvy uchazečům, s nimiž bylo možné 
podle § 82 odst. 4 Zákona uzavřít smlouvu. 

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 
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13. Zrušení výběrového řízení 
Případné zrušení zadávacího řízení upravuje ust. § 84 Zákona. 

 

 

 

14. Seznam příloh zadávací dokumentace 
Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh budou poskytnuty na CD nosiči. Všechny 
přílohy k zadávací dokumentaci jsou přiloženy na CD nosiči. 

Seznam příloh zadávací dokumentace:  

1. Projektová dokumentace pro povolení stavby a pro realizaci; 
2. Návrh smlouvy o dílo; 
3. Krycí list nabídky; 
4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů; 
5. Výkaz výměr; 
6. Situace odvozu bahna; 
7. Doporučená komunikace pro návoz materiálu/zařízení. 

Textovou část této zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil po celou dobu trvání lhůty pro 
podání nabídek na http://mestske-lesy.cz/verejne-zakazky/. 

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na http://mestske-lesy.cz/verejne-
zakazky/, předá či odešle osoba pověřená výkonem zadavatelských činností spol. DP Eco-
Consult s. r. o., RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., dodavateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode 
dne doručení písemné nebo elektronické žádosti. 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové, 27. července 2015 

         

DP Eco-Consult s.r.o. 

RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 

V Lukách 446, 503 41 Hradec Králové 

Tel: +420 776 813 743 

E-mail:  dpacesna@eco-consult.cz 


