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Výzva k podání cenové nabídky na realizaci díla  
 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.  
sídlo: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 
IČ: 60109149 
DIČ: CZ60109149 
statutární orgán:            JUDr. Jan Malý, předseda představenstva 
bankovní spojení:          Komerční banka Jičín 
číslo účtu: 115-3016210217/0100 
tel., fax: +420 493 544 811 
e-mail: vosjicin@vosjicin.cz 
spisová značka:  OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045 
 
Kontaktní osoba ve věci nabídky a ve věcech technických:  
 pan Michal Bartoš, investiční technik  
tel.:  +420 603 480 419 
e-mail:  bartos@vosjicin.cz 
  
 
tímto vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky) 

  „Hořice – LIBONICE oprava havarijního stavu kanalizace“ 

1. Vymezení předmětu plnění:  

Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla „Hořice – LIBONICE oprava havarijního stavu 
kanalizace". Staveniště zahrnuje pozemkové parcely číslo 150/2, 242, 225/1, 29/2 a st. 25, 13 v 
katastrálním území Libonice. 

Umístění stavby je předurčeno polohou stávající jednotné kanalizace. 

Výkopové práce budou prováděny formou pažených výkopů v horninách třídy těžitelnosti 3 – 5 (dle 
zrušené ČSN 73 3050). Před zahájením výkopů je nutné ochránit ZPF a oddělit vrchní humózní vrstvy 
tak, aby bylo možné dát pozemky zpět k užívání. Přebytečný výkopek zhotovitel odveze a zlikviduje 
(součást soutěže). Vybourané betonové trubky zhotovitel oddělí a předrtí. Vlastní zásyp bude 
proveden výkopkem. Přechod místní komunikace je nutné řešit s ohledem na požadavky správce 
komunikace. Počítá se s provizorní opravou této komunikace.   

Stávající betonové stoky budou nahrazeny železobetonovými trubkami DN 800 a 600 s betonovým 
sedlem na betonovou desku (minimální spády) viz vzorový příčný řez. 

Celková délka opravovaných kanalizačních stok cca 135 m, z toho: 

 DN 800   101 m 

 DN 600   34 m 

 

Před objednáním dodávky prefabrikovaných prvků zhotovitel na místě ověří skutečné směrové poměry 
nezbytné pro zadání výroby den. 

Pro stoky jsou navrženy běžně dostupné materiály – trouby železobetonové s integrovaným spojem, 
prefabrikované dílce kanalizačních šachet včetně poklopů. Těsnění pro spojení šachtových dílů je 
nutné použít zn. FORSHEDA  F-116 (započítat do položky – dno šachetní přímé TBZ-Q.1). Poklop 
KASI s odvětráním. Rám poklopu pevně spojit s šachtou.  
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Součástí realizace je i přeložka vodovodu – etáž mimo kanalizaci v délce cca 8 m. Objednatel 
upozorňuje, že tento vodovod je hlavní přívodní trasou pro další lokality. Odstávka je možná pouze na 
maximálně 5 hodin s nutností nahlášení dva dny předem. 

Trasa DN 800 je vedena v soukromém pozemku podél místní komunikace (ta je v majetku Města 
Hořice). Trasa DN 600 je též v majetku Města Hořice. 

 
Podrobný popis a další doplňující informace jsou uvedeny v Technické zprávě Dokumentace 
zadání stavby (zpracovatel: Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk,      
IČ: 13209469, číslo zakázky 416.00/20) – příloha č.1. 

 
 
Upozorňujeme na tyto všeobecné položky, které jsou součástí předmětu plnění: 

 vytyčení stavby  

 vytyčení inženýrských sítí 
 zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště 

 vlastní zemní práce s podílem ručně prováděných výkopů pro ověření skutečné polohy 
stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a křížení inženýrských sítí 

 dodávka a montáž kanalizace s případným přepojením jednotlivých přípojek, včetně zajištění 
potřebného materiálu 

 provedení obsypů a zásypů včetně hutnění 

 dokumentace každé přetnuté přípojky či jiné inženýrské sítě 

 odvoz a likvidace přebytečného výkopku včetně úhrady poplatků 

 tlakové zkoušky vodovodu 

 zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem včetně kanalizačních šachet 
 proplach a desinfekce potrubí 

 proměření identifikačního vodiče za účasti pracovníka VOS a.s. (po protlaku, po přípojkách, po 
zásypech) 

 geodetické zaměření skutečného provedení 

 dokumentace skutečného provedení 

 souhlasy správců inženýrských sítí dotčených opravami vodovodu a kanalizace s prováděním 
obsypů a zásypů 

 

Je nutné využívat pouze vyhrazený pruh. Objednatel bude požadovat při předání a převzetí 
dokončeného díla souhlasné stanovisko s uvedením pozemků do původního stavu !!  

Staveniště bude v průběhu provádění kanalizace po svém obvodu zabezpečeno pevným oplocením 
výšky 1,80 m. 
 

Při realizaci kanalizace dojde postupně k omezení provozu na místní komunikaci, a také k překopu 
této komunikace. Zhotovitel zajistí příslušné DIO, které bude na svou plnou odpovědnost realizovat. 
Při omezení provozu na dotčených komunikacích je zapotřebí vždy zachovat příjezd pro integrovaný 
záchranný systém a místní obyvatele. 
 

U kanalizačních stok i přípojek bude za účasti zástupce objednatele a provozovatele kanalizace 
provedena zkouška vodotěsnosti vzduchem, a to dle ČSN 75 6909, pro potrubí metoda LB a pro 
šachty LB dle čl. 10.2 normy. O zkoušce, jejím průběhu bude pořízen záznam včetně měření 
natlakování a průběhu poklesu tlaku. Současně bude provedena i inspekční prohlídka průmyslovou 
kamerou s cílem ověřit zejména kvalitu provedení stok a zaústění jednotlivých připojení do stok.  
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Při provádění kanalizace je nutná účinná spolupráce zhotovitele s vlastníky dotčených nemovitostí.  

 

Upozornění: 

Přečerpávání odpadních vod po dobu výstavby musí být zhotovitelem zabezpečeno tak, aby 
nedošlo k ohrožení (zpětnému zaplavování) připojených nemovitostí. Při zvýšených průtocích 
v případě deštivého počasí zhotovitel zajistí převedení těchto průtoků přes staveniště!  

 

Objednatel upozorňuje na možné komplikace s trasou stávajícího veřejného osvětlení. Případný 
požadavek na demontáž sloupů VO. včetně odpojení kabelových tras bude řešen se správcem VO. 
TS Hořice dle přímých nákladů z rezervy. Případnou potřebu pokládky nového kabelu (dodaného TS), 
náhrady za původní, provede zhotovitel.  

Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena finanční rezerva investora 
ve výši 250 000,- Kč. O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.  
 

Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. Všechny povrchy, 
konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku realizace předmětu veřejné zakázky budou 
po dokončení dodávky uvedeny dodavatelem, či jeho smluvním zhotovitelem, do původního stavu, v 
případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. 
 

Předmět (rozsah) a kvalita díla jsou definovány:  
 zjednodušenou projektovou dokumentací (situace, vzorový řez, schéma, podélný profil a technická 

zpráva) (zpracovatel: Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk, IČ: 13209469, 
číslo zakázky 416.00/20) – příloha č. 1 

 výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2 
 smlouvou o dílo – příloha č. 3 výzvy 
 krycím listem – příloha č. 4 výzvy 
 příslušnými oborovými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v době provádění 

díla 

Výzva včetně všech příloh je volně ke stažení na www stránkách Vodohospodářské a obchodní 
společnosti a.s., www.vosjicin.cz, sekci výběrová řízení.   

2. Termín a místo plnění 

Zahájení doby plnění:   nejdříve březen 2021 

Ukončení doby plnění:  nejpozději říjen 2021 

Závazná doba realizace zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém 
úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného 
díla bez vad a nedodělků. 

Vlastní realizace výstavby ……. týdnů  

Místo plnění: město Hořice, kraj Královéhradecký, katastrální území Libonice, 
pozemkové parcely číslo 150/2, 242, 225/1, 29/2 a st. 25, 13. 

 

3. Technická konzultace:   

03.02.2021 v 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, 
a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. V místě plánované realizace před čp. 11 Libonice. 
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4. Doručení nabídek 

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 24.02 2021 do 10:00 
hodin. 

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, 
Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní 
dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději do 10:00 hodin dne 24.02 2021 
Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání 
považováno převzetí zásilky adresátem. 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena  

"NABÍDKA – „Hořice – LIBONICE oprava havarijního stavu kanalizace“ – NEOTVÍRAT " 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty. 

5. Obchodní a Platební podmínky 

Cena díla bude zpracována dle projektové dokumentace a výkazu výměr a bude vyjádřena oceněním 
technických jednotek jednotkovými cenami ve stejném členění položkového rozpočtu jako ve výkazu 
výměr. V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné 
ke zdárnému dokončení díla. Na později uplatňované vícepráce nebude brán zřetel. Uchazeč ocení 
všechny položky výkazu výměr, přičemž žádnou položku nelze ocenit nulou. 

V ostatním viz příloha č. 3 výzvy – návrh smlouvy o dílo. 

6. Obsah nabídky 
 

6.1 Základní údaje o uchazeči: 

a) uchazeč vyplní a doloží krycí list – příloha č. 4 výzvy  
b) doklad prokazující oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění (výpis 

z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či jiné evidence, živnostenský list),  
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, 

Všechny výše uvedené listiny doloží uchazeč v rámci nabídky v prosté kopii; vybraný uchazeč je 
povinen před podpisem smlouvy doložit originály či úředně ověřené kopie uvedených listin ne starších 
90 dnů. 

 

6.2  Návrh smlouvy o dílo,  

který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, či statutárním orgánem uchazeče 
v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě 
podpisu smlouvy zmocněncem, musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky. Uchazeč je 
oprávněn měnit pouze tyto body: 
 smluvní strany – části příslušející zhotoviteli 
 cena za dílo – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem 
 vlastní realizace v týdnech 
 předpokládaný termín zahájení realizace 
 předpokládaný termín dokončení realizace 
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7. Způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem je celková výhodnost nabídky s přihlédnutím k ceně díla, 
délce realizace v týdnech a zahájení prací. 

8. Další podmínky 

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, 
mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat 
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. si 
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah nebo 
výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Pokud 
společnost toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči společnosti jakýkoliv nárok. 

 variantní řešení nabídek není připuštěno, 
 společnost si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách, 
 společnost předložené nabídky uchazečům nevrací, 
 náklady spojené se zpracováním nabídek společnost uchazečům nehradí, 
 společnost si vyhrazuje právo ponížit rozsah realizovaných prací formou dodatku ke smlouvě o 

dílo. 

Uchazeč zajistí předmět plnění vlastními kapacitami. 

Nabídku podává uchazeč bezplatně. Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů 
souvisejících se zpracováním či podáním nabídky podle této výzvy.  

9. Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky 

9.1  Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a 
v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsána 
uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost 
uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné 
moci musí být v takovém případě součástí nabídky). 

9.2 Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou. 
 
Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním: 
 
a) obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek, 
b) řádně vyplněný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem s výzvou k podání nabídky, 
c) doklad prokazující oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění (výpis 

z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či jiné evidence, živnostenský list),  
d) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, 
e) oceněný položkový rozpočet 
f) objednavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče 
g) čestné prohlášení dle článku 9.3 této výzvy. 

9.3  Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném rozsahu 
seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil 
veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se soutěžními podmínkami a zadávací 
dokumentací souhlasí a respektuje je. 
 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák.                    
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka 
v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění 
zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní 
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společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení o 
výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o 
veřejných zakázkách.  
 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 
uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva 
společnosti a podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 

10. Přílohy 

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě): 
  

 zjednodušená projektová dokumentace (situace, vzorový řez, podélný profil a technická 
zpráva), (zpracovatel: Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk, IČ: 13209469, 
číslo zakázky 416.00/20) – příloha č. 1 

 výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2 
 smlouvou o dílo – příloha č. 3 výzvy 
 vzorový krycí list nabídky – příloha č. 4 výzvy 
 

 
 
 
V Jičíně dne: 28.01 2021 
 

                                                                         Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 
                                                                          
 

 

 

 


