
Integrovaná střední škola Nová Paka, 
Kumburská 846, 509 31 Nová Paka 

vyhlašuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na zhotovení stavebního díla  

„Nové napojení kanalizace“, Kumburská 1136, 509 01 Nová Paka 
 

dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje a s odkazem na  §§  6,7 odst. 3) a § 18 
odst.3)  zákona č.137/2006, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
s těmito zadávacími podmínkami: 
 

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE 
 

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla „Nové napojení 
kanalizace“, Kumburská 1136, 509 01 Nová Paka 

Technický popis 
 Jedná se o zrušení železobetonového monolitického septiku půdorysných rozměrů 

6,6x6,6 m. Septik je tříkomorový s monolitickým stropem, třemi vstupy, přívodním a 
odtokovým potrubím. Je umístěn na st. p. č. 2347/10 v k. ú. Nová Paka v areálu integrované 
střední školy, je vlastnictví Královéhradeckého kraje a jako se svěřeným majetkem s ním 
hospodaří Intergovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Stavební parcela i 
stavba bez čísla popisného je zapsána na LV 2501 pro obec Nová Paka, k. ú. Nová Paka. 

 Bude provedeno vyřazení z provozu dle podmínek Vodohospodářské a obchodní 
společnosti Jičín, která je správcem kanalizační sítě. 

 Bude provedeno vyčerpání septiku a likvidace splašků u oprávněné osoby. Po 
vyčerpání budou odstraněny poklopy vstupů a bude provedena demolice monolitické stropní 
desky rozměrů 6,6 x 6,6 m. Zdemolovaný strop bude uložen na dno septiku, budou vybourány 
dělící stěny a suť bude opět uložena na dno septiku. Přívodní a odpadové otvory budou 
vhodně zabezpečeny a ochráněny. 

 Bude proveden zásyp prostoru bývalého septiku se zhutněním štěrkodrtí frakce 0-32 
nebo 0-63, případně technickou surovinou z lomu. Hutnění bude provedeno po 200 mm 
zásypového materiálu. 

 Mezi přívodní a odpadové potrubí bude provedeno propojení z plastických trub pro 
venkovní ležatá vedení v odpovídající dimenzi přívodního a odpadového potrubí. Potrubí 
bude uloženo do pískového lože. Před provedením obsypu bude provedena zkouška těsnosti a 
budou přizvání zástupci správce sítě ke kontrole. 

 Potrubí bude obsypáno pískem a bude proveden zhutněný zásyp do úrovně stávajícího 
terénu. Vrchní krycí vrstva bude provedena ze zúrodnitelné zeminy a bude opatřena osevem 
travním semenem. 

 Provedená stavba bude geometricky zaměřena. Do katastru nemovitostí bude vloženo 
zrušení stávajícího septiku, stavby bez čísla popisného. 

 
Bude provedeno kompletní nové napojení kanalizace, včetně provedení souvisejících 

stavebně-montážních prací, likvidace a uložení demontovaného a přebytečného materiálu na 
skládku a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami 
nezbytnými k provozu stavby. 

Součástí nabídky je zpracování výkazu výměr dle technického popisu, alespoň 
v základním členění dle stavebních dílů. Zpracovaný výkaz výměr je pro uchazeče závazný. 



Kvalitativní podmínky: 
Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními 
předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy, evropská technická 
schválení apod., souvisejícími s předmětem výzvy. Kvalitativní podmínky musí být 
dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být 
důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo (dále jen SoD) ze strany objednatele (zadavatele) 
bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou 
být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie. 
 
2. Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace  je součástí této  nabídky.  
Za předání zadávací dokumentace nebude požadována žádná finanční částka. 

Kontaktní osobou pro zadávací dokumentaci je ředitel Integrované střední školy, 
Kumburská 846, 509 31 Nová Paka, Mgr. Zbyněk Hruška, tel. 493 723 727,  

Zadávací dokumentací se rozumí: 
- Požadavky na zpracování cenové nabídky 
- Technický popis požadovaného díla 
- obchodní podmínky – vzor smlouvy o dílo 
- tyto zadávací podmínky včetně formuláře krycího listu nabídky. 

 
Elektronická podoba zadávacích podmínek, včetně všech příloh je k dispozici na www 
stánkách zadavatele – www. issnp.cz 
 
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky  

 Zakázka bude realizována dle podmínek zadavatele 
 Předpokládaná maximální cena díla je 500 000,- Kč 

Mezní lhůta pro dokončení díla: 
Termín provedení díla (předpokládaný) květen 2013 
Termín dokončení díla - nejpozději do 30. 5. 2013 
  
Místem plnění je areál Integrované střední školy, Kumburská 1136, 509 31 Nová Paka.  
Splněním díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o 
předání a převzetí stavby a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích vč. atestů a 
certifikátů na použité materiály. 
 
4.         Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná cena bez DPH:  500 tis. Kč 
(DPH 21 %). 
 
5.         Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů  

 Uchazeč o veřejnou zakázku  prokáže základní kvalifika ční předpoklady dle § 53 
zákona  (písm. a -  k) písemně čestným prohlášením, oprávnění k podnikání – provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování -, profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, odst. 2, 
písm. a) a b) prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne 
starší než 90 dnů, a to ve stejnopise či v prosté kopii. 

Zadavatel nepožaduje ve lhůtě pro předložení nabídek prokázat předpoklady finanční a 
ekonomické způsobilosti dle §55;  Vybraný uchazeč bude povinen předložit čestné 
prohlášení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání 



v minimální výši 1.000.000,- Kč bezprostředně před uzavřením smlouvy a v průběhu plnění 
díla kdykoliv na výzvu zadavatele – objednatele. 

 
V případě, že předkládá nabídku více osob společně, prokáží plnění kvalifikačních 

předpokladů obdobným způsobem, jako je uvedeno v § 51 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., tj. 
každý z účastníků prokáže samostatně v plném rozsahu základní a profesní předpoklady, 
ostatní požadavky na uchazeče prokazují společně. Osoby předkládající nabídku společně 
doloží rovněž originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného 
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky 
zavázáni společně a nerozdílně. Zároveň bude v této listině jednoznačně stanoveno, který 
z účastníků bude za ostatní vůči zadavateli oprávněn jednat. Nabídku – návrh smlouvy však 
podepíší oprávnění zástupci všech účastníků. 
Nabídky uchazečů, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, nebudou zařazeny do dalšího 
posuzování a hodnocení. 
 
6.          Způsob hodnocení nabídek  
Základním hodnotícím kritériem  pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 
Dílčími hodnotícími kriterii jsou: 
Dílčí kriterium 1. Cena nabídky ………………..váha 80 % 
Dílčí kriterium 2. Doba realizace ……………… váha 10 % 
Dílčí kriterium 3. Doba záruky  za dílo………….váha 10 % 
Zadavatel upozorňuje, že jako odborní poradci hodnotící komise budou přizváni nezávislí 
odborníci. U doby záruky za dílo  bude zadavatel hodnotit pouze dobu  do 60 měsíců.    

 
7.            Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny  
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a 
cena celková včetně DPH. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci díla 
(např. doprava, cena za ukládání odpadů atd.) a tato cena musí být definována jako cena 
nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla. Nabídková cena bude zpracována po 
položkách, včetně souvisejících prací jako výkaz výměr, který ocení uchazeč na základě 
zadávací dokumentace. Součástí nabídky je zpracování výkazu výměr, alespoň v členění dle 
stavebních oddílů. Zpracovaný výkaz výměr je pro zpracovatele (uchazeče) závazný. 
 
Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté dokumentace. 
Oceněný položkový výkaz výměr bude součástí návrhu SoD. Součástí tohoto výkazu výměr 
bude rekapitulace ceny dle objektové skladby, zvlášť budou uvedeny vedlejší rozpočtové 
náklady a použitá sazba DPH s členěním dle platného předpisu v době předložení nabídky. 
  
8.          Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek, jejichž dodržení zadavatel vyžaduje, 
jsou uvedeny v přiloženém vzoru smlouvy. Pokud uchazeč doplní do obchodních podmínek 
další ustanovení, nesmí být tato v rozporu s obchodními podmínkami požadovanými 
zadavatelem či jinak znevýhodňovat zadavatele. 
 
 
 
   



9.      Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta, ve které lze podávat nabídky počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění 

oznámení zadávacího řízení, končí dne 25. 3. 2013 v 09.00 hod.  Nabídky lze podávat osobně 
v sídle Integrovaná střední škola Nová Paka nebo poštou na shora uvedenou adresu zadavatele 
tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídky. Obálka bude zřetelně označena: 
„Nové napojení kanalizace“, Kumburská 1136, 509 01 Nová Paka“ a nápisem 
„NEOTVÍRAT “ a na uzavření opatřena přelepkou s razítkem uchazeče a podpisem 
oprávněného zástupce uchazeče. 
 
10.      Zadávací lhůta, otevírání obálek 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou počíná běžet dnem otevírání 
obálek  a  končí dnem  31. 3. 2013. Otevírání obálek je neveřejné. 
Výsledek výběru nejvhodnější nabídky bude oznámen všem uchazečům a bude zároveň 
zveřejněn na www stránkách Královéhradeckého kraje – zřizovatele zadavatele; proti 
výsledku výběru je možné podat námitky, které zadavatel zodpoví do deseti dnů od jejich 
obdržení. Na tyto námitky se nevztahují příslušná ustanovení zákona č.137/2006 Sb. nemají 
ani odkladný účinek ve vztahu k datu uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 
 
11.    Název, sídlo, telefon, E-mail zadavatele 

Název:  Integrovaná střední škola Nová Paka,  
Sídlo:    Kumburská 846, 509 31 Nová Paka 
Zastoupená:  Mgr. Zbyňkem Hruškou, ředitelem 

      IČO: 15055663  
Kontaktní osoba:  Mgr. Zbyněk Hruška,  tel.: 493 723 727, MT: 604 461 160,  
       E-mail: hruska@issnp.cz  
       

12.      Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 
Prohlídku místa plnění lze dohodnout individuálně se zadavatelem, nejpozději do předložení 
nabídek. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě 
písemně podaných dotazů na adresu zadavatele doručených nejpozději k témuž datu. 
Každému dodavateli - zájemci  budou poskytnuty stejně hodnotné informace o zakázce. 
 
13.     Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

a) nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, krycí list a návrh smlouvy 
bude podepsán oprávněnou osobou (oprávněnými osobami); v případě subjektu zapsaného 
v obchodním rejstříku v souladu se způsobem podepisování dle výpisu z obchodního 
rejstříku – neveřejné části (bude přiložena), v případě podpisu zmocněným zástupcem 
v souladu s plnou mocí (bude přiložena); 
b) nabídka bude svázána tak, aby nebylo možno jakoukoliv část volně vyměňovat či 
dodatečně doplňovat, nabídka bude na přední straně opatřena krycím listem dle 
připojeného vzoru s uvedením obsahu;  
c) nabídka musí obsahovat jméno obchodní firmy, sídlo a IČ uchazeče, přesnou adresu, 
telefonní a faxové spojení a uvedení odpovědného zástupce uchazeče, pověřeného 
k dalšímu jednání; 
d) součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který bude akceptovat zadavatelem 
požadovaný rozsah základních ujednání dle přiloženého vzoru; každý list smlouvy v 
nabídce bude očíslován; 
e) součástí nabídky bude oceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet) jako nedílná součást 
návrhu SoD. 



f) součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým 
obsahem nabídky po dobu zadávací lhůty. 

 
14. Práva zadavatele 

a) zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení  
b) zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění 
s výjimkou podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace a které budou 
předmětem hodnocení  
c) zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 

 
V Nové Pace dne 4. 3. 2013 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Zbyněk Hruška 

                                                                    ředitel školy 
 

 
 


