VÝZVA
k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
s názvem
„Projektová dokumentace na řešení protipovodňové situace v Hoříně - studie“
Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu s ust.
§ 18 odst. 3 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Jakýkoliv postup či úkon
zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona, byť by takový úkon či postup
formálně připomínal. Pokud je v této výzvě obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona, je postup
podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení, aniž
by se zadávací řízení tímto zákonem řídilo.
1.

Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
Kód státu:

Obec Hořín
Hořín 19, 276 01 Mělník
Mgr. Václavem Šmídem, starostou obce
00236837
CZ, Česká republika

2.

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností:
Firma:
ELCOS GROUP s.r.o.
Sídlo:
V Závětří 1036/4, Praha 7 Holešovice, 170 00
Korespondenční adresa:
Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5
Statutární zástupci:
Mgr. Lenka Hodková, Mgr. Eva Kaiserová, jednatelky společnosti
IČ:
031 47 932
DIČ:
CZ 031 47 932
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Kaiserová, Ing. Tomáš Hejl
Tel:
+420 257 095 481/479
E-mail:
verejne.zakazky@elcos.cz

3.

Druh, název a předmět zakázky:
Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby
CPV kód:
71242000-6
71240000-2
71300000-1

Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Architektonické technické a plánovací služby
Technicko-inženýrské služby

Název zakázky:
„Projektová dokumentace na řešení protipovodňové situace v Hoříně - studie“
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky zhotovení analytické studie komplexních
protipovodňových opatření obce Hořín a jejích katastrálních součástí. Obec Hořín včetně všech
jejích katastrálních součástí leží na břehu laterálního kanálu řeky Vltavy. Ačkoliv vyšší průtok a
místní záplavy nastávají každoročně, skutečně ničivé a katastrofální povodně zažila obec v r. 2002
a v r. 2013. Po ničivých záplavách v r. 2002 byla sice realizována protipovodňová opatření, v r.
2013 se prokázalo, že jsou nedostatečná a neúčinná. Došlo ke značným škodám na majetku jak
obecním, tak soukromém, došlo k evakuaci obyvatel a některé části obce byly i několik dní
nepřístupné. Zpracováním studie získá obec podrobný koncept projektové dokumentace pro
územní řízení.
Elektronicky
podepsal(a) Eva
Kaiserová 1
Datum:
2016.03.29
11:47:36 CEST

Zpracování analytické studie sestává z níže uvedených činností a součástí:
1) Analýza stávajících podkladů
a. Analýza záplavového území pro řeku Vltavu z let 1989 a 2004 – bude provedeno ve
spolupráci s Povodím Vltavy,s.p.,
b. Analýza stávajících podkladů záplavového území pro řeku Labe z let 2006 a 2015 ve
spolupráci s Povodím Labe,s.p.,
c. Plánovaná protipovodňová opatření - tedy analýza veškerých opatření, které mají
dopad na zájmová území a terénní průzkum.
2) Zmapování a geodetické zaměření rozsahu novodobých povodní, min. r. 2002 a 2013
a. Analýza dostupných dokumentárních pramenů,
b. Detailní zaměření úrovně povodní v terénu na základě fotografií a výpovědí místních
obyvatel,
c. Terénní průzkum a
d. Verifikace stanovených záplavových území.
3)Vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření v zájmovém území
a. Detailní vyhodnocení průběhu povodně 2013 a funkčnosti realizovaných opatření,
b. Analýza projektové dokumentace (vč. analýzy podkladů),
c. Zjištění souladu projektové dokumentace a skutečného provedení stavby a
d. Analýza hlavních příčin selhání protipovodňových opatření.
4) Ideový návrh protipovodňových opatření
a. Geodetické zaměření nových opatření,
b. Inženýrsko-geologický průzkum,
c. Vymapování možného průsaku spodních vod – lokalita za hřištěm,
d. Optimalizace stávajících opatření – možné posouzení navýšení protipovodňové zdi v
Hoříně,
e. Návrh nových protipovodňových opatření
- Provádění
uzávěry
nezabezpečené
odtokové
kanalizace
pod
protipovodňovou zdí,
- Řešení území tzv. Starých Brozánek (od starého mostu směrem k novému
mostu),
- Možnost eliminace průniku vody z laterárního kanálu do obce Hořín
f. Návrh nových opatření vedoucích k odvedení povodňové vody z obce
- Výstavba odvodňovacího kanálu
- Stabilní čerpací stanoviště ke snížení spodní vody a její odvod za
protipovodňovou zeď
g. Posouzení kapacity a možnosti zkapacitnění příčných objektů
- Řešení úpravy předmostí tzv. starého mostu
h. Návrh liniových ochranných prvků.
i. Umístění sídla pro tzv. krizový štáb v době mimořádné události
5) Ekonomické zhodnocení optimalizace stávajících a nově navržených protipovodňových
opatření včetně jejich vzájemného ovlivnění.
6) Stanovení priorit realizace jednotlivých protipovodňových opatření.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zpracování části Ideový návrh protipovodňových
opatření písm. d) – g) je nezbytné konzultovat s Povodím Vltavy s.p. a Povodím Labe s.p.
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Popis stávajícího protipovodňového opatření
Protipovodňová ochrana obce Hořín je v současnosti zajišťována železobetonovými zdmi s tížným
účinkem výšky až 3,72 m nad terénem, s podzemním těsnícím prvkem vibrované podzemní stěny
do hloubky 5m. Ve zdi jsou dva průchody, a to jeden do zahrady školy a druhý do parku.
Průchody mají vestavěné kotvy pro upevnění mobilních zábran. Obec Hořín disponuje
zpracovanou studií na možnost navýšení protipovodňové zdi a geofyzikálním průzkumem
odvodňovacího kanálu. Tyto podklady poskytuje uchazečům jako Část 4 zadávací dokumentace.
V místní části obce Hořín – Vrbno byla po povodni z roku 2002 vybudována nová protipovodňová
hráz. V místní části obce Hořín – Brozánky není doposud vybudované žádné protipovodňové
opatření.
Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však
nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

4.

Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládané zahájení:
Předpokládané ukončení:

duben- květen 2016
nejpozději do 6 měsíců od zahájení plnění.

Místem plnění zakázky je katastrální území obce Hořín.
5.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 820 000,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka je financována
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského povodňového fondu a vlastních zdrojů
zadavatele.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

6.

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je rozdělena do těchto částí:





Část 1 – Výzva k podání nabídky
Část 2 - Pokyny pro zpracování nabídky
Část 3 - Návrh smlouvy
Část 4
o Studie - Hořín Protipovodňová zeď posouzení navýšení zdi
o Geofyzikální průzkum – odvodňovaní kanál Hořín

Součástí výzvy nejsou – Část 2, 3 a 4 zadávací dokumentace.
Kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v Pokynech pro zpracování nabídky.
Zadávací dokumentaci je třeba si písemně vyžádat v souladu s § 48 odst. 2 zákona na adrese
zástupce zadavatele tj. ELCOS GROUP, Radlická 2000/3, Praha 5 Smíchov, 150 00, e-mail:
verejne.zakazky@elcos.cz.
7.
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Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky budou podány na adresu zadavatele. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
v písemné podobě. Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu
výzvy uchazečům.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 14. 4. 2016 ve 14:00 hod.
Nabídky budou doručeny v písemné formě v řádně uzavřených obálkách označených názvem
zakázky s nápisem „NEOTVÍRAT - „Projektová dokumentace na řešení protipovodňové
situace v Hoříně - studie“ a kontaktní adresou uchazeče.
Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na
potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce uchazeče.
Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele.
Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese
zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí
nabídky od zástupce kurýrní služby.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu, nebudou hodnotící komisí otevřeny ani
hodnoceny. Budou pouze archivovány jako součást zadávacího řízení. O tom, že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek (tj. po 14. 4. 2016 po 14:00 hod), bude uchazeč,
který nabídku podal, vyrozuměn písemně bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky.
8.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami provede komise k tomu určená dne 14 4. 2016 ve 14:00 hod. na
adrese zadavatele. Při otevírání obálek se připouští účast max. jednoho zástupce uchazeče na
základě plné moci, nejde – li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče.
Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků,
kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla, tak jak byly doručeny a
zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. O vyřazení nabídky bezodkladně
písemně vyrozumí uchazeče, který nabídku podal.
O otevírání obálek bude sepsán protokol. U každé nabídky budou uvedeny údaje sdělované
přítomným uchazečům při kontrole úplnosti nabídky včetně nabídkové ceny. Protokol o otevírání
obálek podepisuje zadavatel nebo osoby, které byly otevíráním pověřeny. Pokud bude otevírat
obálky komise, podepisují protokol všichni přítomní členové komise.

9.

Základní hodnotící kritérium,
Základním kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena za poskytované plnění v Kč
bez DPH.

10.

Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek
V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, zadavatel musí
tuto změnu sdělit všem osloveným dodavatelům a těm, kteří si požádali o zadávací dokumentaci.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemnou žádost dodavatel může doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou
adresu zástupce zadavatele verejne.zakazky@elcos.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu
zástupce zadavatele ELCOS GROUP s.r.o., korespondenční adresa: Radlická 2000/3, 150 00
Praha nejpozději do 4 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost bude
obsahovat název veřejné zakázky a identifikační údaje uchazeče.
Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí zadavatel
sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným dodavatelům včetně těch, kteří si
požádali o zadávací dokumentaci.
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11.
11.1

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se koná dne 5. 4. 2016 v 9:30 hod. Sraz účastníků je před obecním úřadem.

11.2

Prohlídky místa plnění se mohou z provozních důvodů zúčastnit nejvýše dva zástupci každého
jednoho dodavatele. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců
dodavatele.

11.3

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem
budoucího plnění s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé považují, nad
rámec předané projektové dokumentace a dalších podkladů, za důležité pro zpracování nabídky.
Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale
odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění
vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace,
je uchazeč povinen vznést tento dotaz a pouze písemná odpověď má závazný charakter.

12.

Další informace
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění, případné zrušení podmínek tohoto
zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu a má právo odmítnout všechny
předložené nabídky. Jakákoli změna zadávacích podmínek bude oznámena všem dotčeným
uchazečům o veřejnou zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané nabídky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek, je stanovena v délce 90 dnů.

V Hoříně dne 29. 3. 2016
i.s. Mgr. Eva Kaiserová
Mgr. Václav Šmíd
starosta obce Hořín
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