
 

 
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace  

 
CPV: 45233142-6 (Práce na opravě silnic), 45247270-3 (Výstavba vodních nádrží). 
Název veřejné zakázky:    
Obnova části místní komunikace Drslavice – Škarez po povodni 2009, 
Obnova vodní nádrže v obci Drslavice po povodni 2009. 
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce dle § 21 odst. 1) písm. f)  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)  
Druh zakázky: Na stavební práce. 
 
Zadavatel:  Obec Drslavice 
Sídlem:  Drslavice 25, pošta Husinec, PSČ 384 21 
Zastoupený:  Helenou Machovcovou, starostkou obce 
IČO:   005 83 006 
DIČ:   CZ00583006 
Telefon:  725 031 213 
E-mail:   drslavice@atlas.cz 
 
Administrací veřejné zakázky je zadavatelem pověřen: 
Poradce:  CORPORIN s.r.o. 
Sídlem: Strakonice I., Arch. Dubského 389, PSČ 386 01, kancelář Strakonice I., 

Palackého náměstí 94, PSČ 386 01 
Zastoupený:   Mgr. Miroslavem Vadlejchem, jednatelem 
IČO:    280 92 635 
DIČ:    CZ28092635 
Telefon:  728 275 273 
E-mail:   miroslav.vadlejch@corporin.eu 
 
 
Obec Drslavice, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás  
 

vyzývá 
 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodavatele stavby pro veřejnou zakázku 
s názvem  

 
„Obnova části místní komunikace Drslavice – Škarez po povodn i 2009,  

Obnova vodní nádrže v obci Drslavice po povodni 200 9“. 
 
 
Výzva pro podání nabídky bude: 

- zaslána nebo předána 5 zájemcům 
- uveřejněna na webových stránkách zadavatele na elektronické úřední desce 
- uveřejněna na úřední desce zadavatele v písemné formě. 

 
 

I. Informace o druhu a p ředmětu ve řejné zakázky a jeho technická specifikace  
Název veřejné zakázky:  Obnova části místní komunikace Drslavice – Škarez po povodni 2009, 
Obnova vodní nádrže v obci Drslavice po povodni 2009 
Druh ve řejné zakázky: na stavební práce  
Specifikace p ředmětu pln ění veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je:  
SO 01 – Obnova části místní komunikace Drslavice – Škarez po povodni 2009 – Místní komunikace 
s povrchem z penetračního makadamu, místy zcela zničeného protékající vodou z června 2009, 
povrch je otevřený s výtluky a erozními rýhami vytvořenými provozem komunikace. Narostlé krajnice 
do vozovky vlivem provozu na komunikaci brání odtoku dešťových vod z povrchu místní komunikace. 
Oprava spočívá v odstranění krajnic oboustranně, rozrytí a následném rozfrézování vozovky, 



přerovnání, zhutnění vozovky a urovnání pláně se zhutněním, položením penetračního makadamu, 
spojovacím postřiku, asfaltovém betonu střednězrnném ABS tl. 6 cm. Po celé trase budou dosypány 
krajnice lomovými výsivkami. 
SO 02 – Obnova vodní nádrže v obci Drslavice po povodni 2009 – Stávající vodní nádrž zachytila při 
přívalové povodni odtok přívalové vody z pozemků položených nad nádrží, došlo ke splachu zemin a 
nádrž byla cca z poloviny své kapacity zanesena, stejně tak i výpustní objekt, který je nyní nefunkční. 
Došlo k přelití hráze a poškození příjezdové komunikace. Oprava vodní nádrže spočívá v demontáži 
výtokového objektu, vypuštění nádrže, odtěžení naplaveného materiálu, náhradě výpustního objektu 
prefabrikovanou výpustí typu HB – beton. Stávající hráz bude ve vyznačené části zvýšena o 80 cm 
hutněným násypem z hlinitopísčitého materiálu s kamenným záhozem směrem do nádrže. Bude 
zřízen bezpečnostní přeliv a zaústěn do odtokové stoky. Při opravě příjezdové komunikace budou 
odstraněny narostlé krajnice oboustranně, povrch vozovky očistěn, podklad vozovky doplněn 
kamenivem, zapískován lomovými výsivkami, položen asfaltobetonový koberec ABS v tl. 4 cm, 
dosypány krajnice. 
 
Klasifikace p ředmětu ve řejné zakázky ve smyslu § 47 ZVZ podle referen ční klasifikace CPV:  
45233142-6 (Práce na opravě silnic), 45247270-3 (Výstavba vodních nádrží). 
 
Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky (v četně DPH): SO 01 = 5.821.556,- Kč + SO 02 = 
1.776.259,- Kč = celkem 7.597.815,- K č (slovy sedmmilionůpětsetdevadesátsedmtisícosmsetpatnáct 
korun českých).  
 
K ob ěma stavebním objekt ům je zpracována projektová dokumentace  stavby Ing. Vlastimilem 
Ptákem, autorizovaná Ing. Miloslavem Binderem, ČKAIT 0101658.  
 

II. Zadávací dokumentace a podmínky poskytnutí  
Zadávací dokumentaci zašle nebo předá 5 osloveným zájemcům jako součást této výzvy. Případným 
dalším dodavatelům zadavatel zašle nebo předá prostřednictvím společnosti CORPORIN s.r.o., 
Palackého nám ěstí 94, Strakonice, PS Č 386 01, zadávací dokumentaci do 2 dnů ode dne doručení 
písemné žádosti dodavatele, která musí být doručena na adresu uvedené společnosti nejpozději do 5 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.   
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.  
 

III. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 dnů ode dne 
doručení písemné žádosti zájemce, která musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Prohlídka místa plnění je možná po dohodě se starostkou obce 
v průběhu lhůty pro podání nabídek. 
 

IV. Lhůta pro podání nabídek  
1) Počátek běhu lhůty pro podání nabídek 

Datum: Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu 
výzvy, tj. dne 11.05.2010 

2) Konec běhu lhůty pro podání nabídek 
Datum: 26.05.2010 do 14:00 hodin.  

 
V. Místo pro podání nabídek a jiné up řesňující údaje pro podání nabídek  

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originálu a 1 kopii  v uzavřené neprůhledné 
obálce, která musí být opatřena názvem ve řejné zakázky a textem „NEOTVÍRAT – VE ŘEJNÁ 
ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazeče. Na obálce musí být adresa uchazeče, na níž je 
možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 ZVZ, že jeho nabídka byla případně podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídek nejsou 
přípustné. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče 
v tomtéž zadávacím řízení.  
 
Místem pro podání nabídek  je kancelář společnosti CORPORIN s.r.o., Palackého nám ěstí 94, 
Strakonice, PS Č 386 01, která zajišťuje průběh výběrového řízení. Nabídku může uchazeč doručit po 
celou dobu lhůty pro podání nabídek osobně v pracovní dny na adresu podání nabídky. Pokud je 
nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být doručena nejpozději v poslední 
den lhůty pro podání nabídek ve stanovené lhůtě.  



 
VI. Otevírání obálek s nabídkami  

1) Termín otevírání obálek s nabídkami 
Datum: 27.05.2010 v 17:00 hodin  

2) Místo otevírání obálek s nabídkami – zasedací místnost obecního úřadu Drslavice, Drslavice 
25, pošta Husinec, PSČ 384 21. 

3) Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 ZVZ) 
- zástupci zadavatele 
- členové (nebo jejich zástupci) komise jmenované zadavatelem 
- za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; 

zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit oprávnění 
jednat jménem dodavatele. 

 
VII. Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace  

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele doklady 
uvedenými v § 53 odst. 2) ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele doklady uvedenými 
v § 54 ZVZ.  
Zadavatel dále požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
doklady dle § 55 odst. 1) písm. a) ZVZ, tj. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky 
pro tento druh pojištění ve výši alespoň 5 milionů Kč. 
Zadavatel dále požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů doklady dle § 56 
ZVZ, tj. seznamem obdobných prací (tj. místní komunikace, vodní nádrže) provedených dodavatelem 
za poslední 3 roky s minimální úrovní alespoň 3 obdobných zakázek v rozsahu každé z nich ve výši 
minimálně 5 milionů Kč  včetně DPH. Zadavatel dále požaduje předložení certifikátu systému řízení 
jakosti vydaného podle Českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou. 
Zadavatel uzná i rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a rovněž tak i jiné 
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Zadavatel dále požaduje předložení dokladu o 
registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu 
řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem řady ČSN 
EN ISO 14000 akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě 
Evropské unie a rovněž tak i jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí.  
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou podrobněji specifikovány v textové části zadávací 
dokumentace. 
 
VIII. Údaje o hodnotících kritériích  
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 78 odst. 1) písm. b) ZVZ 
nejnižší nabídková cena . Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny včetně DPH.  
 

IX. Zadávací lh ůta 
1) Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 ZVZ stanovuje délku zadávací lhůty 90 dnů. 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
dodavatelům, s nimiž zadavatel může v souladu se ZVZ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření 
smlouvy dle § 82 odst. 3 ZVZ nebo do zrušení zadávacího řízení.  

2) Zrušení zadávacího řízení 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 ZVZ. 
 

X. Seznam p říloh k výzv ě k podání nabídky  
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace. 
 
V  Drslavicích dne 10.05.2010. 
 
        ........................................... 
             Helena Machovcová 
                  starostka obce 
                 oprávněná jednat za zadavatele 
 
          (razítko)  


