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Vyřizuje/linka: Bartoš / 30 
V Jičíně dne: 11.02.2021 
 

Jičín – ul. Dělnická, oprava vodovodu dle předložené situace 
 

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných 
činností – opravu vodovodu jako dodávky na klíč. 

 
 Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým řadem dn 110 SDR 11 z tlakových trubek PE100 RC 

TYP III dle PAS 1075 se zvýšenou odolností proti šíření trhliny v celkové délce cca 240 m + 
přepojení 9 ks vodovodních přípojek, zakončení řadu hydrantem a šoupětem. 

 Investor rozhodl o řešení – provedení protlakem za předpokladu odkrytí všech napojovacích bodů a 
případně křižujících sítí.  

 Společně s vodovodem bude zatažen identifikační vodič, tak aby byla zajištěna jeho funkce. 
 Materiál na přepojení přípojek. Navrtací pasy Hawle č. 5250 včetně šoupátek č. 2520, nebo 3120, 

tyčky teleskopické Hawle č.9601 (dodá zhotovitel). 
 Šoupata dodat také Hawle ozn. E2 č.4000 (dodá zhotovitel). 
 Provedení opravy musí být zhotovitelem provedeno tak, aby byl eliminován dopad na majitele přímo 

zásobovaných nemovitostí.  
 Provedení vodovodu včetně přepojení a případných odstávek je plně v režii zhotovitele. 
 Vodovod bude uložen do pískového lože o tloušťce 15 cm společně s identifikačním vodičem a 

obsypán pískem do 30 cm nad trubku (u výkopů - oken). 
 Musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem, pozor, výjezd vozidel IZS. 
 Staveniště – otevřený výkop bude vždy zabezpečen dle BOZP (výška oplocení 1,8m).  
 Předpokládaná hloubka výkopu cca 1,5 metru. 
 Vodovod bude respektovat trasu původního po dohodě s vedoucím provozu Jičín. 
 Materiál trubky (návin) dodá VOS a.s. 
 Materiál pro napojení části vyměněné vodovodní přípojky na stávající vodovodní přípojku dodá 

zhotovitel dle požadavků VOS a.s. (délka max. do 2 m). 
 Případnou výměnu vodovodních přípojek z Pb či Fe zajistí zhotovitel v plném rozsahu na základě 

objednávky od majitele nemovitosti.  
 Provádění spojů vařením je plně v režii zhotovitele. Předpokládá se vaření ve výkopu 

elektrotvarovkami (dodá zhotovitel). 
 Zaměření vodovodu a všech křížených sítí provede VOS postupně před záhozem na výzvu 

zhotovitele.  Nutná včasná koordinace s geodetem VOS. 
 Zhotovitel má v ceně lože, obsyp a zpětný zásyp náhradním materiálem. 
 Vzhledem k situaci, že trasa vodovodu je řešena v místní komunikaci v majetku Města Jičín, bude 

součástí akce zaasfaltování provedených „oken“ včetně zámku u finální vrstvy. 
 Maximální délka odstávky opravovaného řadu je 10 hodin. 
 Archeologický dohled při výkopových pracích objednává přímo investor. 

 

Nabídka musí obsahovat tyto práce: 

 
 vytyčení inženýrských sítí 
 zařízení staveniště 
 zajištění zvláštního užívání – uzavírky komunikace 
 dopravně inženýrské opatření – projednání, odsouhlasení, realizace 
 vlastní zemní práce s ručním dokopáním včetně řezání a likvidace asfaltů 
 zásypy a obsypy provést náhradním materiálem 
 každá přetnutá přípojka musí být zachována a zdokumentována 
 odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot 
 tlakové zkoušky 
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 proplach a desinfekci potrubí 
 provedení propojů a to průběžně dle potřeby 
 součástí dokladů bude proměření identifikačního vodiče pracovníkem VOS p. Horčičkou 

 
Investor stanovuje rezervu ve výši 80 000,-Kč bez DPH 

 
Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala: 
 

a) vyplněný krycí list nabídky 
b) vyplněný rozpočet – předložený investorem  
c) doklad o oprávnění k podnikání  
d) smlouvu o dílo podepsanou statutárním zástupcem 

 
Způsob hodnocení nabídek: 
 
Základním hodnotícím kritériem je celková výhodnost nabídky s přihlédnutím k ceně díla, délce 
realizace v týdnech a zahájení prací. 
 
Záruka za provedené práce je stanovena na: 

  60 měsíců – na veškeré stavební dodávky a práce, 
  36 měsíců – na opravy krytů dotčených komunikací a chodníků 

Termín a místo plnění: 
Předpoklad realizace:  duben - září 2021 

Závazná doba realizace zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém 
úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla 
bez vad a nedodělků. 

Vlastní realizace výstavby ……. týdnů  
 
Místem provádění stavby je ul. Dělnická v Jičíně. 

Technická konzultace:  
  

05.03.2021 v 8:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, 
a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. V místě plánované realizace před budovou HZS. 

 
Doručení nabídek: 
 
Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 24.03.2021 do 10:00 hodin. 
Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 
428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní 
dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 24.03.2021. Rozhodující je 
prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí 
zásilky adresátem.  
 
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena 

"NABÍDKA - „Jičín – ul. Dělnická, oprava vodovodu“ – NEOTVÍRAT!" 

 
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.  
 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci 
je ve smyslu výše uvedeného zákona co do předpokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého 
rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna 
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zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto 
zakázku se nepostupuje podle zákona, č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  
 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, 
jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a 
podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.  

 

 

 

 
Přílohy: 

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě): 
 krycí list nabídky – příloha č. 1 
 rozpočet – příloha č.2 
 smlouva o dílo – příloha č.3 
 situace – příloha č.4 

 

Děkuji předem za poskytnutou součinnost. 

 

 Michal Bartoš 

          investiční technik 


