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V Jičíně dne:19.06.2020 

 

ÚLIBICE - STUDEŇANY 

 oprava vodovodu dle předložené situace 

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných 
činností – zemních prací včetně montážních a demontážních prací jako dodávky na klíč. 

 

 Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým řadem DN 225 z tlakových trubek PE100 RC TYP II 
SDR 11 dle PAS 1075 se zvýšenou odolností proti šíření trhliny (jedná se o tyče v délce 6 metrů). 
Trubky od výrobce Wavin.  Celková délka cca 1291 m je rozvržena na etapy, které jsou rozděleny 
dle způsobu obhospodařování zemědělci. Rozhodnutí o možnosti zahájit práce je závislé na dohodě 
s vlastníkem – nájemcem obhospodařujícím pozemky.  

 Investor si vyhrazuje právo zmenšit, nebo rozšířit rozsah plnění. 

 Předpokládaná hloubka výkopu cca 1,8 metru. 

 Vodovod bude uložen do pískového lože společně s identifikačním vodičem a obsypán pískem min. 
30 cm nad trubku po té položí zhotovitel ochrannou bílou fólií. 

 Materiál vodovodu, vlastní trubky zajistil objednatel v předstihu.  

 Veškeré potřebné armatury, elektro-tvarovky včetně ochranné folie a identifikačního vodiče zajistí 
zhotovitel na svůj náklad.  

 Provádění spojů vařením je plně v režii zhotovitele. Předpokládá se vaření na tupo, příprava „hadů“ 
nahoře a po položení potrubí svaření ve výkopu elektro-tvarovkou. 

 Předmět plnění je rozdělen na: 
 

 I. ETAPA v délce cca 380m  
 příplatek za propojení na stávající řad - materiál 
 příplatek za vyndání starého potrubí včetně odvozu a likvidace 
 1 x vzdušník 
 příplatek za rozdělení na dva úseky se zprovozněním dle situace při 

realizaci 
 

 II. ETAPA v délce cca 12m 
 ověřit kopanou sondou přítomnost chráničky 
 provedení nového protlaku pod silnicí SUS 
 materiál chráničky – ocel ø 400 
 chránička - včetně vystrojení a zaslepení manžetami 
 příplatek za propojení na stávající řad - materiál 

 

 III. ETAPA v délce cca 690m 
 příplatek za křížení a souběh s výtlakem z Kamenska dn 400, materiál litina 

 

 IV. ETAPA v délce cca 12m 
 1 x odkalení 
 položení chráničky pod vodotečí ø 400 (včetně vystrojení a zaslepení 

manžetami), vlastní chráničku dodá VOS (délka chráničky 4 metry- 3 kusy, 
materiál litina) 
 

 V. ETAPA v délce cca 173m  
 

 VI. ETAPA v délce cca 24m  
 dopojení do čerpací stanice v areálu 
 nutno respektovat souběhy a křížení stávajících sítí 
 provrtání základů ČS, zatěsnění prostupu montážním prvkem – řetězem 
 trubka bude zakončena cca 30 cm za základem lemovým nákružkem  

 

 Manipulační prostor vymezený vlastníkem (nájemcem) je stanoven na šíři 10 metrů. 
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 Dotčené pole je odvodněno drenážním systémem, který je nutné zachovat funkční. Předpoklad 
četnosti jednotlivých per je cca 10 – 20 metrů od sebe. O opravě bude pořízena fotodokumentace a 
každé křížení bude zaměřeno před záhozem. 

 Zaměření vodovodu a všech křížených sítí provede VOS postupně před záhozem na výzvu 
zhotovitele.   

 Maximální délka odstávky výtlaku u propojů řadů je 18 hodin. 

 Maximální délka odstávky výtlaku u první etapy je 12 dnů.   

 Po dokončení páté, čtvrté, třetí a druhé etapy je nutné zprovoznit opravované úseky. Po té je teprve 
možno pokračovat na první etapě. Nebo naopak začít první etapou. 

 
 

Nabídka musí obsahovat tyto práce: 
 

 vytyčení inženýrských sítí 

 ověření polohy, chrániček řadu a křižujících sítí kopanými sondami 

 zařízení staveniště 

 vlastní zemní práce s oddělením orniční vrstvy stranou 

 řízený protlak nebo výkop dle zadání 

 maximální pracovní pruh je povolen v šíři 10 metrů 

 každá přetnutá meliorace musí být opravena, zdokumentována, zaměřena a převzata, forma opravy 
výměnou porušeného potrubí drenážní trubkou s obalením textilií 

 odvoz a likvidace přebytečného výkopku 

 konečné terénní úpravy včetně protokolárního předání pole zpět vlastníkům (nájemcům) 

 tlakové zkoušky 

 proplach a desinfekci potrubí 

 provedení propojů na stávající potrubí 
 
Investor stanovuje rezervu ve výši 90 000,-Kč bez DPH 

 

 
Zadavatel 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. 

 

Záruka za provedené práce je stanovena na 60 měsíců. 

Termín a místo plnění: 
Předpoklad zahájení realizace: srpen - říjen 2020 
Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele 
Vlastní realizace (v týdnech): __________ 
 
Místem provádění stavby je pole v katastrálním území Úlibice, Dřevěnice a Studeňany (trasa od ČS 
Studeňany k silnici I. třídy č. 16) viz situace. 

 

Technická konzultace:   
01.07 2020 v 08:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, 

a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín 

(zasedací místnost přízemí) 

mailto:bartos@vosjicin.cz
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Doručení nabídek:  
Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 15.07.2020 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 15.07.2020. 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 – ÚLIBICE – STUDEŇANY, oprava vodovodu – NEOTVÍRAT!". 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.  

 

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 


