SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO
si Vás dovoluje vyzvat k účasti na výběrovém řízení dle platných zákonů a směrnic o
zakázkách malého rozsahu
(§ 12, odst. 6, zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Svazku obcí regionu Písecko)

„Zpracování projektové dokumentace k výstavbě rybníka v obci
Kovářov místní část Chrást k vydání pravomocného územního
rozhodnutí v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“
1. Identifikační údaje zadavatele
Svazek obcí regionu Písecko (SORP)
IČ: 71213996
Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Zastoupený:
Jaroslavem Němejcem, předsedou Rady regionu SORP
Ing. Miroslavem Sládkem, tajemníkem SORP
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Očásková, garant projektu „Revitalizace Orlické nádrže“
sorp@centrum.cz, Ivana.Ocaskova@seznam.cz
E-mail:
mobil:
607798125, 725047311
2. Předmět zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace k výstavbě
rybníka v obci Kovářov místní část Chrást do úrovně vydání pravomocného územního
rozhodnutí.
Předmětem veřejné zakázky je konkrétně:
Vypracování projektové dokumentace pro výstavbu rybníka v obci Kovářov místní část
Chrást do úrovně vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obec Kovářov místní část
Chrást, okres Písek, IČO: 00249777.
3. Specifikace díla
Předmětem plnění díla je zpracování projektové dokumentace k vydání pravomocného
územního rozhodnutí a to tak, že projektová dokumentace bude respektovat následující
požadavky, tj. jejím obsahem bude:
- Výstavba (obnova) rybníka na katastrálním území Chrást u Zahořan o výměře 2033 m2
na parcele číslo 573. Obnova rybníka bude navržena přírodě blízkým způsobem a to
tak, aby docházelo k maximální podpoře samočisticích pochodů omezujících zatížení
vod živinami – tj. včetně založení mokřadů ve vhodných místech po obvodu nádrže.
- Podchycení (svedení) přítoků do rybníka:
o Stávající bezejmenné zatrubněné vodoteče.
o Podchycení stávající jednotné kanalizace na západním okraji místní části
Chrást a její svedení zatrubněným sběračem v délce cca 380m do rybníka.

4. Místo plnění:
Kancelář Svazku obcí regionu Písecka, Velké nám. č. 1, 397 01 Písek, I. patro napravo
5. Termín podání nabídky:
Předpokládané zahájení:
Předpokládané ukončení:

14. 6. 2011
1. 7. 2011 do 11.00 hod

6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeči v rámci podlimitního řízení prokáží kvalifikaci, pokud předloží doklady:
1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1 – formou čestného prohlášení ve
smyslu § 62 odst. 2 zákona
2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a), b) a d) zákona:
− k písm. a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90
kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, pokud je v něm/ní
uchazeč zapsán,
− k písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. živnostenský list pro projektovou
činnost v oblasti vodního hospodářství
− k písm. d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby pověřené
vedením zpracování projektové dokumentace, tj. Osvědčení o autorizaci v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona 360/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona:
− k písm. a) ověřenou kopii pojistného certifikátu nebo smlouvy, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na min. částku 3 mil. Kč
− k písm. c) minimální obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné
zakázky 1 mil. Kč bez DPH/rok v posledních 3 účetních obdobích – formou čestného
prohlášení
4. Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné
zakázky doloží uchazeč:
Minimálně tři obdobné zakázky realizované dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením objednatele, jejich rozsahu a doby plnění.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo v
úředně ověřené kopii.
7. Požadovaný obsah nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v českém jazyce včetně návrhu
Smlouvy o dílo s konečnou cenou včetně DPH a krycím listem nabídky. Nabídka bude
splňovat veškeré požadavky dané v bodě č. 6) a č. 3.) této výzvy, tj. požadavky na prokázání
kvalifikace a včetně specifikace díla a bude splňovat podmínky podle § 68 zákona ve znění
pozdějších předpisů.

8. Platební podmínky
1.Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady nutné k realizaci veřejné zakázky v členění bez DPH a vč. DPH v korunách
českých (Kč). Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby
DPH.
2.Platební podmínky: Cena zakázky bude uhrazena na základě faktur vystavených po
převzetí plnění předmětu se splatností 14 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje. Smluvní
pokuta za prodlení s termínem předání předmětu plnění díla bude stanovena ve výši
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za neuhrazení faktury za
zhotovení díla v době splatnosti bude stanovena ve výši 5.000,- ze smluvní částky za
každý započatý den prodlení.
9. Lhůty a termíny provádění díla
Záruční doba díla:

minimálně 60 měsíců

Zahájení prací:

7. 7. 2011

Ukončení prací na DÚR:

15. 9. 2011

10. Způsob, termín a místo podávání nabídek
Uchazeči o zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo jako doporučenou zásilku na adresu:
Svazek obcí regionu Písecko, Velké náměstí 114, 397 01 Písek do 11.00 hod. dne 1.7. 2011
Osobní předání: Velké nám. č. 1 – kancelář Svazku obcí regionu Písecko, I. patro napravo.
Prosíme o předchozí dojednání termínu předání na tel. 607 798 125!
Forma:
Uzavřená neprůhledná obálka označená:
 adresou zadavatele, tj. Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám. 114, 397 00 Písek;
 označením: Výběrové řízení: SORP - „Zpracování projektové dokumentace k
výstavbě rybníka v obci Kovářov místní část Chrást k vydání pravomocného
územního rozhodnutí v rámci projektu ,,Revitalizace Orlické nádrže“
11. Způsob hodnocení nabídek
Po splnění základních požadavků na prokázání kvalifikace a specifikace díla viz bod 6) a bod
3) této výzvy bude vyhodnocena nabídka dle nejnižší nabídkové ceny.
12. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami
Datum: 1. 7. 2011 v 11.00 hod.
Místo: Kancelář Svazku obcí regionu Písecko, Velké náměstí č. 1, I. patro napravo, Písek
Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku
do konce lhůty pro podání nabídek, pověřen plnou mocí uchazeče zastupovat, pokud sám není
tou osobou.

Tříčlenná komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla na základě doručení
nabídky a bude kontrolovat úplnost nabídky, tedy zda odpovídá nabídka podmínkám
obsaženém v bodě 6) a 7) této výzvy.
Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům informaci
o tom, zda nabídka splňuje požadavky.
13. Zvláštní ujednání
Zadavatel si vyhrazuje právo
 nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály,
 jednat o obsahu návrhu Smlouvy,
 krátit, rozšířit či změnit předmět veřejné zakázky, popř. zadat k realizaci pouze část
díla
 odmítnout všechny předložené nabídky, podmínky soutěže upravit nebo soutěž zrušit
v souladu s § 84 zákona,
 zájemce je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky,
nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek,
chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
 zájemcům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.
 zveřejnit informace uvedené v nabídkách na základě zákona 106/1999 Sb.

V Písku dne 14. 6. 2011
Jaroslav Němejc v.r.
Předseda Rady regionu SORP

Ing. Miroslav S l á d e k
Tajemník Rady regionu SORP

