Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
zadávací řízení na stavební práce:

Rekonstrukce přezimovacích obůrek na územním pracovišti Srní
akceptační číslo: 13145506; CZ.1.02/6.2.00/12.17044
Zadavatel

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
zastoupená ředitelem organizace, panem Mgr. Jiřím Mánkem
sídlo: 1. máje 260, 385 01 Vimperk
IČ: 00583171
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Antonín Cais – vedoucí Oddělení správy
majetku a výroby
- mobil: 731 530 269
- e-mail: vimperk@npsumava.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
tel./fax: 387 330 460, GSM 602 244 226
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření přezimovacích obůrek
Wastl, Čtyřka, Beranky a Rokyta, k.ú. Paště, Vchynice-Tetov I, Srní II. V rámci akce bude
vybudováno oplocení těchto 4 obůrek (lokalita „Beranky“ – přezimovací obůrka dl. 2 730 bm,
lokalita „Čtyřka“ – přezimovací obůrka dl. 1 880 bm, lokalita „Rokyta“ – přezimovací obůrka
dl. 2 100 bm a lokalita „Wastl“ – přezimovací obůrka dl. 2 150 bm). Předmět plnění veřejné
zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace
stavby a soupisem stavebních prací a dodávek a soupisem vedlejších a ostatních nákladů.
Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění požadované publicity projektu.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací s výkazem výměr a v soupisu
vedlejších a ostatních nákladů.
Projekt je situován do přírodně cenného území I. a II. zóny NP Šumava.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: cca 9,9 mil. Kč bez DPH, projekt bude financován
ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR (prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název
Dřevěné konstrukce

CPV
45422100-2

Předpokládané termíny realizace veřejné zakázky
 Předpokládané zahájení stavebních prací: květen 2014
 Předpokládané dokončení stavebních prací: červenec 2014.
Místo plnění veřejné zakázky
k. ú. Paště, Vchynice-Tetov I, Srní II
NUTS CZ0322557111
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně po předchozí telefonické
dohodě s pověřeným pracovníkem zadavatele, panem Ing. Petrem Zdeňkem, tel.
376 599 225, mobil: 731 530 428, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
(§ 49 odst. 5 zákona).
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem
na 5 měsíců.
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna v souladu s § 48 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných
zakázkách
na
profilu
zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNPSumava..
Lhůta pro podání nabídek, podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek, je stanovena zadavatelem na 17 kalendářních dnů a končí dne 24. 3. 2014 v 900
hodin předáním obálek s nabídkami.
Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, STAVEBNÍ
PORADNY, spol. s r. o., Průběžná 48, České Budějovice do ukončení lhůty pro podání
nabídek, tj. do 24. 3. 2014 do 900 hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání
nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se
neotvírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně uchazeče vyrozumí.
Otevírání obálek
Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v zasedací
místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.
Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom
zástupci za uchazeče (z kapacitních důvodů).
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a další požadavky zadavatele
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky dle § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách je dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 – předložením čestného prohlášení
podle odst. 1
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 – předložením dokladů dle písm. a) a b)

-

k písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být ke dni podání nabídky
starší 90 dnů)
- k písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
vztahující se k předmětu plnění (živnostenský list nebo výpis ze živnostenského
rejstříku).
c) ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 62, resp. § 50 odst. 1
písm. c) zákona) – předložením čestného prohlášení
d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 – předložením dokladů dle odst. 3 písm. a)
- Seznam minimálně 5 realizovaných zakázek srovnatelného charakteru provedených
v posledních 5 letech, jejichž předmětem plnění byla realizace montovaných dřevěných
konstrukcí u každé v objemu min. 250 m3, přičemž z toho alespoň 1 stavba musí být
realizována ve zvláště chráněném území (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní
rezervace apod.).
Ke všem uvedeným realizovaným zakázkám uchazeč současně doloží kopie osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací (osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně).
SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ se dle § 62 odst. 3 prokazuje předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82,
je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty.
Jistota
Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v
zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena na 150 000,-- Kč. Jistotu poskytne
uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky
nebo pojištění záruky.
Další podmínky pro zpracování nabídky
 nabídka musí být podána v českém jazyce
 zadavatel žádá předložení nabídky ve 2 vyhotoveních (1x kopie, 1x originál)
 další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vybraným
dodavatelům dne 6. 3. 2014.
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