Výzva a Zadávací podmínky k podání nabídek (dále jen „zadávací
dokumentace“)

Zadavatel:
Název zadavatele:

OBEC SYROVÁTKA

Sídlo zadavatele:

50327 Syrovátka 69

IČO:

00269671

Osoba oprávněná jednat:

Jaroslav Žalský - starosta

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:
„Syrovátka-inženýrské sítě pro nové RD“
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1. Údaje o uchazečích
Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – krycí list.

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malé hodnoty na stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce.
Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (Projektová
dokumentace a soupis stavebních prací).

3. Termíny, předpokládaná hodnota a místo plnění zakázky
Předpoklad zahájení stavby 01.03.2020
Dokončení stavby 31.12.2020
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem
na případné prodloužení výběrového řízení.
Místo plnění je stanoveno v příloze č. 2.
Předpokládaná hodnota je Kč 5.993.000,-- Kč bez DPH.

4. Požadavky

na

prokázání

způsobilosti

kvalifikačních

předpokladů

uchazeče
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil:
-

čestné prohlášení – seznam stavebních prací za uplynulé 5 let před zahájením
výběrového řízení, dodavatel splní kvalifikaci, pokud prokáže:
a)

že realizoval min. 1 stavební práci na výstavbě nebo rekonstrukci infrastruktury
v hodnotě min. 2,5 mil. Kč bez DPH za zakázku. V seznamu bude název
objednatele, kontakt (telefon, včetně e-mailu), doba provedení, hodnota v Kč včetně
DPH a předmět díla.

b) že realizoval min. 2 stavební práce na stavbě nebo rekonstrukci kanalizace
v hodnotě min. 5 mil. Kč bez. DPH za zakázku. V seznamu bude název
objednatele, kontakt (telefon, včetně e-mailu), doba provedení, hodnota v Kč včetně
DPH a předmět díla.
c) že realizoval min. 2 stavební práce na stavbě nebo výstavbě vodovodu v hodnotě
min. 5 mil. Kč vč. DPH za zakázku. V seznamu bude název objednatele, kontakt
(telefon, včetně e-mailu), doba provedení, hodnota v Kč včetně DPH a předmět
díla.
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-

Životopis/ (doložit odbornou způsobilost) hlavního stavbyvedoucího – který splňuje, že
má SŠ vzdělání v oboru vodohospodářské stavby a autorizací ČKAIT a praxí min. 5 let
a zkušeností s výstavbou min. 2 kanalizací s objemem min. 5 mil. Kč bez DPH a 2
vodovodů s objemem min. 5 mil. bez DPH.

-

Životopis/ (doložit odbornou způsobilost) člena týmu na pozici Technolog sváření plastů
včetně dokladu o příslušné kvalifikaci dle ČSN ISO 14731. Člen týmu musí mít 3 roky
praxe u zakázek obdobného typu a rozsahu, přičemž jako technolog odpovědný za
sváření plastů musel působit min. u tří obdobných zakázek, jejichž předmětem byla
výstavba vodovodu či kanalizace, kde bylo prováděno svařování plastů.

-

Životopis/ (doložit odbornou způsobilost) jedné osoby, která se bude podílet na realizaci
zakázky, která disponuje oprávněním pro ověření výsledků zeměměřičské činnosti dle
zák. č. 200/1994 Sb. § 13 odst. 1 písm. a) a c) s VŠ vzděláním a odbornou prací
v délce min. 5 let.

5. Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

5.1 Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem
uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci a uveřejní na stránkách
zadavatele. Změna bude provedena písemnou formou.

5.2 Doplňující informace
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny e-mailem
zástupci

zadavatele

(telefonické

dotazy

nebudou

akceptovány!!)

na

adresu

vlasek.zakazky@gmail.com a v předmětu e-mailu bude uvedeno „Žádost o doplňující
informace“ a název zakázky „Syrovátka-inženýrské sítě pro nové RD“.
Zadavatel přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny nejpozději čtyři (4)
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodatečné
informace nejpozději do dvou (2) dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti doručí zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli vyzvání k podání a uveřejní na Profilu
zadavatele.
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6. Technické podmínky
Dodávky musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené ve
smlouvě a být v souladu se zpracovanou studií. Dílo bude realizováno v souladu s platnými
zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.
Dodávky musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci
a musí být ve v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného
pořadí:
•

české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,

•

evropská technická schválení,

•

obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými
státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

•

mezinárodní normy, nebo

•

jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními
orgány.

•

pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy výrobků nebo dodávek,
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč
upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických
parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a
kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky
▪ Nabídka

bude zpracována v českém jazyce v písemné formě,

podepsána

oprávněným zástupcem uchazeče.
▪ Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo
zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou
po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou
s razítkem. Strany budou očíslovány.
▪ Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl. Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude
zřetelně označena nápisem: „NEOTEVÍRAT – „Syrovátka-inženýrské sítě pro
nové RD“. Na obálce bude identifikace uchazeče a jeho adresa.
▪ Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení.
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8. Struktura podané nabídky
Nabídka bude zpracována v následující struktuře.

a) Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří
přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto
vyplněný Krycí list nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží
jako první list do nabídky.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění
zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.

b) Kvalifikaci dle bodu 4 této ZD

Dodavatel vloží do nabídky doklady dle bodu 4 této ZD.

c) seznam poddodavatelů
Účastník do nabídky vloží seznam poddodavatelů, jejímž prostřednictvím bude realizovat
zakázku.

d) Nabídková cena a soupis stavebních prací
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa
plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění v Kč bez DPH, DPH a celkem s DPH.
Tyto soupisy obsahují položkový soupis dodávek a služeb dle projektové dokumentace.
Soupis stavebních prací a služeb je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel
doporučuje uchazečům ověřit si soulad soupisu stavebních prací s textovou a výkresovou částí
projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty
způsobem definovaným v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis stavebních prací, dodávek a
služeb v elektronické podobě.
Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které
nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena
musí být platná až do celkového dokončení díla.

e) Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč vloží do nabídky doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnu jednat
jménem či za uchazeče v jednom vyhotovení. Jako závazný vzor použije návrh smlouvy
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uvedený v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Místa, která jsou vyznačena (XXXX)
uchazeč povinně vyplní.

9. Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28.01.2020 v 09:00. Všechny nabídky musí být doručeny
do skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se podávají na adrese zadavatele.
Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v úředních
hodinách.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese zadavatele.

10. Hodnotící kritérium
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
Nabídky budou seřazeny od nejnižší ceny v Kč včetně DPH k nejvyšší ceně v Kč včetně DPH.

11. Závěrečná ustanovení
1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, kdy nesplní požadavky dané
touto zadávací dokumentací.
3. Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez udání důvodu.
4. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel
nevrací.
5. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou
zakázku ucházet.
6. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
V Syrovátce dne 14.01.2020

Jaroslav Žalský - starosta
Přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Projektová dokumentace
Příloha č. 3.: Návrh smlouva o dílo

6

