
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

 

„Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“  

 

Zadavatel 23.01.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele. 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976 

 

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice 
Městského úřadu v Klatovech: 

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 

Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města 
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 

 

Lhůta pro podání nabídek:  do 07.03.2018, 10:00 h  12.03.2018, 10:30 h 

Předpokládaná cena:   13.226.000,00 Kč bez DPH, 16.003.460,00 vč. DPH 

Termín realizace:   zahájení plnění do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, 
ukončení plnění do 5 měsíců od zahájení plnění,  
(předpoklad 04–08/2018). 

 

 

V Klatovech 02.03.2018 



  Odbor rozvoje města 

Město Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

 
 
Č.j.:  ORM/759/18/Hi      
 
Vyřizuje:  Bc. Pavla Hilscher         
Tel.:  376 347 313 
E-mail:  philscher@mukt.cz 
 
Datum:  02.03.2018 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení  

„Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“ 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ.  
 

Znění dotazu č. 2 z 28.02.2018: 
V PD ve výkresové části je rozměr kanálu š. min. 1,2 m a podélný profil a trasa jsou také 
dané. Těmto parametrům ale neodpovídá kubatura výkopových prací, která je podhodnocená. 
Toto má návaznost na odvozy a likvidace suti a nákup a odvoz zásypových hmot. Má uchazeč 
nacenit výkaz výměr? Pokud ano, kam má uvést vícenáklady? 
 

Znění dotazu č. 3 z 01.03.2018: 
a) V samostatných nových přípojkách vodovodu a kanalizace je správně vypočtena 
kubatura zemních prací? (např. obj. 502/3 kanalizace – při hloubce výkopu 3 m, délka cca 16 
m, je v rozpočtu 13 m3 zeminy) 
b) V jaké položce rozpočtu jednotlivých přípojek je zahrnuto odbourání jednotlivých 
vrstev komunikace včetně odvozů a likvidace a její zpětná obnova všech vrstev? 

Odpověď k dotazu č. 2: 
Množství výkopových prací uvedených v soupisu prací s výkazem výměr odpovídá 
projektové dokumentaci. Účastník zadávacího řízení ocení výkaz výměr soupisu prací.  

Odpověď k dotazu č. 3: 
ad a) Došlo ke kontrole množství výkopů u všech přípojek. Zadavatel upravil soupis prací 
s výkazem výměr, kde jsou již výměry upřesněny a doplněny. 
ad b) Do soupisu prací s výkazem výměr byly doplněny bourací práce vč. Likvidace suti  
a vrácení vybouraných vrstev a dodání nových vrstev v místech přípojek k objektům. 
 
 
  

Všem účastníkům zadávacího řízení, 
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou 
zadávací dokumentaci 
 
 



   

Město Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

Závěr: 
Při zpracování nabídky vycházejte z opravené Výzvy k podání nabídek z 02.03.2018 (změny 
v dokumentu jsou označeny červeně) a z opraveného soupisu prací s výkazem výměr 
z 02.03.2018. 
Dle povahy provedené úpravy zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel podle § 99 odst. 
2 ZZVZ   

lhůtu pro podání nabídek, a to do 12.03.2018, 10:30 h. 
 
 
 
Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Daniela Pleskotová, v.r. 
vedoucí odboru rozvoje města 
a osoba pověřená zadavatelem 
 
 
 
 
Přílohy: 
Výzva k podání nabídek z 02.03.2018 
Soupis prací s výkazem výměr z 02.03.2018 – příloha č. 2 zadávací dokumentace (zveřejněna 
na profilu zadavatele) 
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 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

PODLE § 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
v platném znění (dále jen „zákon“), zjednodušené podlimitní řízení 

 

„Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“ 
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2. Druh a předmět plnění veřejné zakázky 
 

1.1 Základní identifikační údaje 

město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I. 
IČO: 00255661 
DIČ: CZ00255661 
právní forma: územně samosprávný celek 
zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 
zástupce ve věcech technických:   Petr Kodeš, investiční referent objednatele 
      tel.: 376 347 284, e-mail: pkodes@mukt.cz 

Petr Šobr, technický pracovník provozovatele Klatovské  
teplárny a.s., tel.: 602 220 288, e-mail: sobr@klatep.cz 

                                   
kontaktní osoby pro zadávací řízení:  
      Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 
      tel.: 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 
      Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města 
      tel.: 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 
 
Profil zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976 

   
1.2  Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele 
Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je Mgr. Rudolf Salvetr,  
starosta města Klatov. 
 

2.1  Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce. 

2.2  Předmět veřejné zakázky: předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu 
stanoveném v zadávací dokumentaci (dále jen ZD). 
 
Kód CPV:  45000000-7 (stavební práce), 45111000-8 (demolice, příprava staveniště a odklizovací 
práce), 45233100-0 (stavební úpravy pro komunikace), 44163121-4 (topné potrubí), 45112000-5 
(výkopové a zemní práce), 45232141-2 (vytápění). 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky: předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace staveb-
ních prací pro akci „Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“. 
 
Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby (viz 
příloha č. 1 zadávací dokumentace) a soupisu prací s výkazem výměr (viz příloha č. 2 zadávací do-
kumentace) zpracované firmou Area group s.r.o. Plzeň v 01/2018 v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.        
 
Předmětná projektová dokumentace řeší realizaci III. etapy rekonstrukce rozvodů SCZT v lokalitě 
Podhůrčí v intravilánu města Klatovy. Jedná se o nahrazení stávajícího čtyř-trubního teplovodního 
rozvodu novým dvou-trubním vedením s napojením a vybudováním domovních výměníkových 
stanic.  
Odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla je předmětem jiné veřejné zakázky. 
Při rekonstrukci teplovodu nesmí dojít k přerušení dodávky tepla do 30.05.2018 a po celou dobu 
rekonstrukce nesmí dojít k přerušení dodávky teplé užitkové vody mimo technickou odstávku. 

1. Identifikační údaje zadavatele 
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Technickou odstávkou se rozumí přepojení na provizorní rozvod a následné dopojení odběrných 
míst na novou technologii. O přesném termínu bude zhotovitel 5 kalendářních dnů předem písemně 
informovat uživatele dotčených bytů (jednotlivá čp.), objednatele a provozovatele KLATOVSKOU 
TEPLÁRNU a.s. (p. Petr Šobr). 
 
Součástí předmětu veřejné zakázky je též vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

Zadavatel požaduje v souladu s § 105 odst. 2 zákona, aby zadavatelem určené významné čin-
nosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem. Za tyto význam-
né činnosti při plnění veřejné zakázky považuje zadavatel dodávku a montáž předávacích 
stanic do všech objektů a stavební objekt teplovod. 
 
2.3  Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Vybraný dodavatel bude realizovat plnění v následujících termínech: 
Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky:  

do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo. 
Zadavatel požaduje úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky:  

      do 5 měsíců od zahájení plnění. 
 
Dílčí termíny plnění:  

Dílčí termíny budou dány harmonogramem prací, který předloží zhotovitel před podpisem 
Smlouvy, a který bude v souladu se zásadami organizace výstavby čl. 9 Etapizace výstavby uvede-
né v dokumentaci pro provádění stavby tak, aby do 4 měsíců od zahájení plnění byly funkční veš-
keré technologické celky. 

Do 4 měsíců od zahájení plnění musí být dokončeny veškeré technologické celky včetně zkoušek 
a revizí, tzn. technologie předizolovaného potrubí, domovních předávacích stanic a systému měření 
a regulace bude plně funkční včetně přenosu dat na centrální dispečink provozovatele tepelný sou-
stavy a bude dodávat TV a ÚT do zásobovaných objektů. 
 
Účastník zadávacího řízení může v návrhu smlouvy uvést kratší dobu plnění, přičemž zkrácení doby 
plnění není hodnotícím kritériem. 

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, aby uvedený 
termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při současném splnění všech platných 
norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v od-
poledních směnách a o víkendech takto: v pracovní dny (pondělí–pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, 
v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 
hodin v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu. 
 
Místem plnění jsou pozemkové parcely: k.ú. Klatovy – p.p.č. 1410/6, 2473/2, 2473, 1410/8, 
2437/2, 1383/20, 2451, 1386/2, 2444, 2438. 
 
2.4  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 13.226.000,00 Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě projektové dokumentace a soupisu prací 
s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota VZ zahrnuje veškeré činnosti předmětu plnění dle  
čl. 2.2. 
 
2.5  Upozornění zadavatele 

Zadavatel požaduje, aby vybraný účastník zadávacího řízení doložil před podpisem Smlouvy har-
monogram, ve kterém uvede harmonogram prací na jednotlivé měsíce včetně finančního plnění. 
Harmonogram bude zpracován v podrobnostech odpovídajících oceněnému soupisu prací 
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

3. Poskytování zadávací dokumentace 

s výkazem výměr. Zadavatel požaduje, aby byl tento harmonogram pečlivě a detailně zpracován, 
neboť bude závazný po celou dobu realizace této veřejné zakázky. Harmonogram bude možné mě-
nit pouze se souhlasem zadavatele. Dodržení harmonogramu (resp. měsíčního objemu prací a dodá-
vek) bude zadavatelem kontrolováno, a pokud nebude harmonogram ze strany uchazeče dodržen, 
bude uchazeč sankcionován smluvní pokutou dle čl. 9.1. Smlouvy. 

Zadavatel požaduje předložení harmonogramu do 7 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro podání 
námitek, případně od výzvy dle § 122, odst. 3 ZZVZ. Důvodem je skutečnost, že harmonogram 
bude závazný a musí být odsouhlasen zadavatelem. Nepředložení harmonogramu ve lhůtě stanove-
né zadavatelem (tj. do 7 kalendářních dnů) se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 122, odst. 5 ZZVZ. 

3.1 Obecná ujednání o poskytování ZD 
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je zveřejněna na Profilu zadavatele po celou 
dobu lhůty pro podání nabídek.  
 
Kontaktní osoby ohledně zadávací dokumentace: 
Bc. Pavla Hilscher, tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 
Jana Valečková, tel. 376 347 238, e-mail: javaleckova@mukt.cz 
 
3.2 Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytne účastníkům zadávacího řízení vysvětlení zadávací dokumentace na základě  
jejich písemné žádosti doručené zadavateli v souladu se zákonem. 
 

4.1 Lhůta pro podání nabídek: 07.03.2018, 10:00 h 12.03.2018, 10:30 h 

Nabídky doručené zadavateli po skončení této lhůty zadavatel nepřijme a účastníka zadávacího  
řízení bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti. 
 
4.2 Místo pro podání nabídek: sídlo zadavatele, tj. Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62,  
339 01 Klatovy – výhradně centrální podatelna úřadu. 

Nabídky vč. dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně dle  
údajů, uvedených v této výzvě. 
Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku vč. dokladů a informací k prokázání splnění  
kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele, a to tak, aby byly do konce lhůty pro 
podání nabídek doručeny.  
 
4.3 Ostatní informace k podání nabídky 

Nabídky vč. dokladů a informací se podávají písemně pouze v listinné podobě. 
Nabídka v listinné podobě vč. dokladů a informací musí být podána v řádně uzavřené obálce, 
označené nápisem NEOTVÍRAT a názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedeno  
obchodní jméno účastníka zadávacího řízení a jeho sídlo s poštovní adresou.  
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5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

6. Údaje o hodnotících kritériích dle § 114 zákona 

7. Ostatní podmínky, požadavky a informace zadavatele 
 

Podrobnou specifikaci požadavků na prokázání kvalifikace stanovil zadavatel v kvalifikační  
dokumentaci (dále jen KD), která je přílohou č. 1 této výzvy a která po celou dobu trvání lhůty pro 
podání nabídek zveřejněna na Profilu zadavatele. 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, 
hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

 

7.1 Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek (veřejné) se uskuteční 07.03.2018, 10:00 h  12.03.2018, 10:30 h v sídle zadavate-
le, v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9. Kopii Protokolu o otevírání obálek 
zadavatel bezodkladně poskytne elektronicky všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podají na-
bídku.    
 
7.2 Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní účastníkům zadávacího řízení prohlídku místa plnění veřejné zakázky, která se  
uskuteční 27.02.2018 v 10:00 h. Sraz je v místě plnění, vchod do čp. 719 (prodejna ESO). 
 
7.3 Podání nabídky 

Účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku. 
Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je osobou, 
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel 
všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze 
zadávacího řízení. Pokud zadavatel zjistí tuto skutečnost až na základě předložených dokladů pro-
kazujících kvalifikace před podpisem smlouvy, a pokud nabídka tohoto účastníka bude vybrána 
jako nejvhodnější, zadavatel neuzavře s tímto účastníkem zadávacího řízení smlouvu dle  
§ 124 zákona. 
 
7.4 Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky 

a) Účastníci zadávacího řízení sami nesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 
b) Účastníci zadávacího řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 

transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž  
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.  

c) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 127 zákona.  
d) Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 
 - oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení uveřejněním na Profilu zadavatele 

v souladu s § 53 odst. 5 zákona, 
- uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na Profilu zadavatele v souladu s § 53 odst. 5 zákona, 
- uveřejnit text smlouvy včetně jejích změn a dodatků na Profilu zadavatele dle § 219 odst. 1 a) 
zákona. 

e) Zadavatel má dle § 223 zákona právo odstoupit od smlouvy v případě, že účastník zadávacího 
řízení uvedl před zadáním veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají  
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
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f) Účastníci zadávacího řízení výslovně souhlasí se zpracováním jejich (osobních) údajů s ohledem 
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je  
poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby zadavatele a dále pro účely 
informování veřejnosti o jeho činnosti. 

g) Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnění pravidel z nadlimitního režimu pro tuto veřejnou zakázku. 
h) Zadavatel je oprávněn postupovat při vyloučení účastníka analogicky dle ust. § 48 zákona 

(zejména zadavatel upozorňuje na možnost vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48, odst. 
5 písm. d) zákona – pokud se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od  
zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího 
smluvního vztahu se zadavatelem. 

 
7.5 Doložení dokladů od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy 

7.5.1 Dodavatel, se kterým by měla být uzavřena smlouva, bude zadavatelem v souladu s ust. § 122 
odst. 3 zákona vyzván k předložení: 
a) originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle požadavků 

zadavatele specifikovaných v KD, 
b) informací a dokladů dle ust. § 104 odst. 2 zákona ke zjištění skutečných majitelů dodavatele, 
c) dokladů prokazujících, že má dodavatel zaknihované akcie v souladu s ust. § 48 odst. 7 a odst. 9 

zákona pokud se jedná o akciovou společnost, 
d) kopie pojistné smlouvy, 
e) harmonogramu dle čl. 2.5 této výzvy. 
 
 
7.5.2 Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 
smyslu ust. § 122 odst. 5 zákona. 
 
 
V Klatovech 15.02.2018  02.03.2018    
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr, v.r. 
starosta města Klatov 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 – kvalifikační dokumentace  
č. 2 – zadávací dokumentace – textová část 
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