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Výzva k podání cenové nabídky na realizaci díla  
 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.  
sídlo:   Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 
IČO:   60109149 
DIČ:   CZ60109149 
statutární orgán: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka Jičín 
číslo účtu:  115-3016210217/0100 
tel., fax:   +420 493 544 811 
e-mail:   vosjicin@vosjicin.cz 
spisová značka:  OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045 
 
Kontaktní osoba ve věci nabídky a ve věcech technických:  
   pan Michal Bartoš, investiční technik  
tel.:    +420 603 480 419 
e-mail:               bartos@vosjicin.cz 
 
tímto vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky) 
 

„Vrtaná studna ST3 na pozemku p.č. 150/7 – k.ú.  Střeleč“ 
 

1. Vymezení předmětu plnění:  
 

Předmětem projektové dokumentace je stavební úprava stávajícího průzkumného hydrogeologického 
vrtu ST-3 v prameništi Střeleč na vrtanou studnu a jeho propojení se stávajícím výtlačným potrubím 
do vodojemu Pod Kobylou. Vrt ST-3 se nachází na pozemku p. č. 150/7 v katastrálním území Střeleč 
a byl vybudován v období srpen – září 2000 se záměrem nahradit stávající nefunkční vrt ST-2. 
Uvedením vrtu ST-3 do provozu se posílí zdroj pitné vody pro skupinový vodovod Holín. 
Průzkumný hydrogeologický vrt o ø 295 mm a hloubce 89 m, vystrojený zárubnicí PEHD ø 225 mm 
bude stavebně upraven na vrtanou studnu osazením plastové manipulační šachty o půdorysu 4000 x 
1500 mm a výšce 2000 mm.  

 
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je jedním stavebním objektem. Ve vrtu bude umístěno ponorné čerpadlo s novým vertikálním 
potrubím do navržené plastové manipulační šachty o půdorysu 4 x 1,50 m a světlé výšce 2,0 m, která 
se osadí na betonovou podkladní desku přímo na vrtu. V manipulační šachtě se osadí vodoměrná 
sestava a navrženým vodovodním potrubím PEHD ø 110 mm dojde k propojení se stávajícím výtlačným 
potrubím PVC ø 110 mm do vodojemu Pod Kobylou. Stávající výtlačné potrubí je uloženo před jižní 
hranicí pozemku p. č. 150/7. 
Plastová manipulační šachta bude obsypána zeminou a ze severní a východní strany se provede 
záchytný příkop o délce 16 m z betonových žlabovek o šířce 0,50 m. Manipulační šachta bude oplocena 
v délce 37 m o výšce 1,60 m poplastovaným pletivem. Vstup do oplocení zajistí dvoukřídlá vrata o šířce 
3,15 m. Před a za vraty se osadí celkem 6 ks silničních panelů o celkové ploše 27 m2. 
Odběr vody z vrtané studny zajistí el. silové a el. ovládací kabely z navrženého rozvaděče umístěného 
ve vnitřním prostoru nadzemního zděného objektu u vrtu ST-2 na pozemku p. č. 116/2 k. ú. Střeleč. 
Součástí rozvaděče bude i dálkový přenos dat do velínu VOS, a. s., Jičín.  

 
Stavba zahrnuje: 
 

- plastová samonosná manipulační šachta 4,00 x 1,50 x 2,00 m (6 m2) možno nahradit 
prefabrikátem 

- výtlak z potrubí PEHD 100RC2 SDR11 ø 110 x 10,0 mm o délce 6,50 m  
- výtlak od čerpadla z nerezové oceli D 108 x 2 mm - 58 m 
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- ponorné čerpadlo Qmax = 10 l/s 
- záchytný příkop, beton. žlabovky š. 500 mm o délce 16 m 
- poplastované oplocení v zelené barvě výška 1,60 m, délka 37 m, oplocená plocha 100,69 m 
- zelená ocelová dvoukřídlá vrata o šířce 3,15 m 
- zpevněná plocha ze silničních panelů – 27 m2 
- elektroinstalace s rozvaděčem ve zděném objektu u vrtu ST-2 
- el. kabely z rozvaděče k vrtu ST-3 v chráničce Kopoflex ø 110 mm o délce 43 m: 

 
CYKY-J 4 x 10 mm2 - 75 m 
CYKY-J 4 x 1,5 mm2 - 75 m 
CYKY-J 7 x 1,5 mm2 - 75 m 
CYKY-J 3 x 2,5 mm2 - 80 m 
CYKY-J 3 x 1,5 mm2 - 70 m 
sdělovací kabel TCEPKPFLE5XN 0,8 – 70 m  
 
Součástí podkladů je stavební povolení – Rozhodnutí č. 180/2022 pod č.j. MuJc/2022/12029/ZP/Vav. 
 
Před zahájením prací budou vytýčeny geodetem hranice všech pozemků, ve kterých je realizována 
stavba. 
Bude provedena tlaková zkouška propojů za účasti zástupce investora, dodavatele a technického 
dozoru stavby. Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečné trasy (před záhozem včetně 
křižujících sítí) vodovodu a kabelových tras v elektronické a listinné podobě, dokumentace skutečného 
provedení stavby, sepsán protokol funkčnosti trasovacího vodiče (zkoušku provede p. Horčičko – 
odpovědný zástupce VOS pro vytyčení vodovodů) a proveden rozbor vody. Dodavatel předá 
investorovi potřebné doklady pro kolaudační souhlas (atesty materiálu pro styk s pitnou vodou, 
stanovisko Krajské hygienické stanice, likvidace odpadů, tlakové zkoušky, geodetické zaměření, 
stavební deník apod). 

 

Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena finanční rezerva investora 
ve výši 80 000,- Kč. O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.  

 
Předmět (rozsah) a kvalita díla jsou definovány:  

 dokumentací ve stupni zadání stavby s názvem „Vrtaná studna ST3 na pozemku p.č. 150/7 – 
k.ú.  Střeleč“, číslo zakázky: 23/2021 zpracovatel: Jan Přibyl, Vojice 2, 508 01 Hořice, IČO: 
43521746, ČKAIT: 0601331, tel.: +420 605 926 313, e-mail: projekcepribyljan@seznam.cz -  
příloha č. 1 

 výzvou k podání nabídky  
 příslušnými oborovými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v době 

provádění díla 
 výkazem výměr, který je součástí výše uvedené ZD – příloha č. 2 
 vzorový krycí list nabídky – příloha č. 3 
 smlouvou o dílo – příloha č. 4  
 

 

Výzva včetně všech příloh je též volně ke stažení na www stránkách Vodohospodářské a obchodní 
společnosti a.s., www.vosjicin.cz , sekci výběrová řízení.   
 
2. Termín a místo plnění:  
 

Zahájení doby plnění: předpoklad duben – červen 2023 (předání staveniště)   
Ukončení doby plnění:    vlastní realizace (v týdnech) ...............(nabídne zhotovitel) 

 
Místem plnění jsou projednané pozemky par. č. 116/2,5 ,  118/5, 150/7, 434, katastrální území Střeleč. 

3.  Technická konzultace:   
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23.11.2022 v 9:00 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). 

 
4. Doručení nabídek:  
 

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 08.12.2022 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 08.12.2022 
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 – „Vrtaná studna ST3 na pozemku p.č. 150/7 – k.ú.  Střeleč“ – NEOTVÍRAT!“ 

 
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.  

5. Obchodní a Platební podmínky:   

Cena díla bude zpracována dle projektové dokumentace a výkazu výměr a bude vyjádřena oceněním 
technických jednotek jednotkovými cenami ve stejném členění položkového rozpočtu jako ve výkazu 
výměr. V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné ke 
zdárnému dokončení díla. Na později uplatňované vícepráce nebude brán zřetel. Uchazeč ocení 
všechny položky výkazu výměr, přičemž žádnou položku nelze ocenit nulou. 

V ostatním viz příloha č. 4 této výzvy – návrh smlouvy o dílo 

6. Obsah nabídky:  

 

6.1 Základní údaje o uchazeči: 
a) uchazeč vyplní a doloží krycí list – příloha č. 3 výzvy  
b) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje,  
 
6.2  Návrh smlouvy o dílo, který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, či 
statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném 
v obchodním rejstříku. V případě podpisu smlouvy zmocněncem, musí být originál příslušné plné moci 
součástí nabídky. Uchazeč je oprávněn měnit pouze tyto body:  

a) smluvní strany – části příslušející zhotoviteli,  
b) cena za dílo – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem, 
c) doba realizace (v týdnech). 

 
7. Způsob hodnocení nabídek:  

Základním a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

8. Další podmínky:  
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, 
mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat 
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. si 
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah nebo 
výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Pokud 
společnost toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči společnosti jakýkoliv nárok. 
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 společnost si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách, 
 společnost předložené nabídky uchazečům nevrací, 
 nabídku podává uchazeč bezplatně. Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů 

souvisejících se zpracováním či podáním nabídky podle této výzvy, 
 společnost si vyhrazuje právo ponížit rozsah realizovaných prací formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
9. Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky 

9.1 Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a 
v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být 
podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za 
společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál 
příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky). 

 
9.2 Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou. 

 
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním: 

a) obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek, 
b) řádně vyplněný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem s výzvou k podání 

nabídky, 
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,  
d) oceněný položkový rozpočet 
e) zadavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou 

uchazeče 
f) čestné prohlášení dle článku 9.3 této výzvy. 

 
9.3 Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném 
rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky 
vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se soutěžními podmínkami a 
zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. 

 
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 přepokládané hodnoty jejího plnění 
zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní 
společnost, a.s. není povinna 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 s vítězným uchazečem. 

 
10. Přílohy 

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě): 
 

 dokumentací ve stupni zadání stavby s názvem „Vrtaná studna ST3 na pozemku p.č. 150/7 – 
k.ú.  Střeleč“, číslo zakázky: 23/2021 zpracovatel: Jan Přibyl, Vojice 2, 508 01 Hořice, IČO: 
43521746, ČKAIT: 0601331, tel.: +420 605 926 313, e-mail: projekcepribyljan@seznam.cz -  
příloha č. 1 

 výkaz výměr, který je součástí výše uvedené ZD – příloha č. 2 
 vzorový krycí list nabídky – příloha č. 3 
 smlouvou o dílo – příloha č. 4  
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V Jičíně dne: 16.11.2022 
                                                                         Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.                                                            


