Veřejná zakázka
„Obnova kanalizace Přechovice“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Obnova kanalizace Přechovice

V Přechovicích, dne 8. ledna 2018
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Obec Přechovice
Sídlo:
Přechovice 7, 387 01 Volyně
Právní forma:
Obec
IČ:
00667781
Zastoupená:
starostou Miroslavem Zdychyncem, tel. 724 181 034, e-mail:
prechovice@email.cz,
zmocněnou osobou zajišťující úkony zadavatele veřejné zakázky
na základě plné moci ze dne 4. ledna 2018 Ing. Radkou Zelenkovou,
tel: +420 723 164 203, e-mail: radka.zelenkova.st@seznam.cz, která je
současně i kontaktní osobou
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Obnova kanalizace Přechovice
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Stavební práce
PŘEDMĚT
VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
V PODROBNOSTECH
POTŘEBNÝCH
PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Předmětem veřejné zakázky je obnova stávající nevyhovující kanalizační stoky v délce
105 m, která je situována na východním okraji zastaveného území obce Přechovice,
a obnova dotčené místní komunikace.
Veřejná zakázka bude provedena na základě projektové dokumentace, kterou vypracoval
Ing. Martin Červený, JM projekt, s.r.o., Palackého náměstí 104, 387 01
Volyně,
IČ: 60647884 a podle soupisu prací a dodávek s výkazem výměr. Souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru předloží zadavatel zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo.
Detailní popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách k zadávací dokumentaci:
- č. 1 – projektová dokumentace,
- č. 2 – soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 591 tis. Kč bez DPH.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Splnění základní způsobilosti uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (viz
příloha č. 5 zadávací dokumentace).
Splnění profesní způsobilosti uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje, který musí prokazovat splnění profesní způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení; uchazeč může předložit
prostou kopii tohoto dokladu. Zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy
o dílo o předložení originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu.
- dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky; pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; uchazeč může předložit prostou kopii tohoto
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dokladu. Zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o dílo o předložení
originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu.
Splnění kritérií technické kvalifikace uchazeč prokáže:
- seznamem stavebních prací, který musí obsahovat alespoň tři zakázky ve výši min.
300 tis. Kč bez DPH (každá zakázka jednotlivě), jejichž předmět odpovídá předmětu dotčené
veřejné zakázky a byly realizované dodavatelem v posledních pěti letech. V seznamu bude
uveden název objednatele, název stavby, předmět a popis stavebních prací (stavby), výše
finančního plnění bez DPH, doba realizace a kontaktní osoba objednatele včetně kontaktu
na ní (příloha č. 6).
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předání a převzetí staveniště/zahájení prací:
Termín ukončení projektu/předání a převzetí díla:

dohodou
do 2 měsíců od zahájení prací

Místem plnění veřejné zakázky je pozemek p. č. 1015 v katastrálním území Přechovice.
JAZYK, V JAKÉM MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA
Nabídka bude zpracovaná a podaná v českém jazyce.
POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Variantní řešení se nepřipouští.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou podrobně rozpracovány v závazném návrhu smlouvy o dílo, který
je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění do krycího listu,
závazného návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky a do soupisu prací a dodávek a výkazu
výměr. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená
uchazečem v závazném návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové
ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která nabízí
nejnižší nabídkovou cenu.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat:
a) Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče originál (příloha č. 4),
b) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem (či za) uchazeče – originál (příloha č. 5),
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c) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, který musí prokazovat splnění profesní
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení –
prostá kopie (zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o dílo
o předložení originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu),
d) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – prostá kopie
(zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o dílo o předložení
originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu),
e) Oceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr (příloha č. 2),
f) Závazný návrh smlouvy o dílo na vyznačeném místě doplněný a podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče (příloha č. 3),
g) Seznam stavebních prací podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem (či za)
uchazeče - originál (příloha č. 6). Seznam musí obsahovat alespoň tři zakázky
ve výši min. 300 tis. Kč bez DPH (každá zakázka jednotlivě), jejichž předmět
odpovídá předmětu dotčené veřejné zakázky a byly realizované dodavatelem
v posledních pěti letech. V seznamu bude uveden název objednatele, název stavby,
předmět a popis stavebních prací (stavby), výše finančního plnění bez DPH, doba
realizace a kontaktní osoba objednatele včetně kontaktu na ní,
h) Čestné prohlášení o subdodavatelích podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem (či za) uchazeče – originál (příloha č. 7),
i) Čestné prohlášení o předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti
za škodu při podpisu smlouvy o dílo podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
(či za) uchazeče – originál (příloha č. 8); výše pojistné částky musí být minimálně
1 mil. Kč.
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce, zajištěna proti samovolnému otevření
a opatřena identifikačními údaji zadavatele a uchazeče a označením „VÝZVA – OBNOVA
KANALIZACE PŘECHOVICE – NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude odevzdána ve dvou vyhotoveních, z toho bude 1x originál, 1x prostá
kopie.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude pevnou a nejvýše přípustnou cenou za kompletní dílo realizované
na základě projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Červený,
JM projekt, s.r.o., Palackého náměstí 104, 387 01 Volyně, IČ: 60647884 a podle soupisu
prací a dodávek s výkazem výměr.
Nabídková cena bude rozepsána následovně:
-

Nabídková cena bez DPH
DPH
Nabídková cena včetně DPH

Kalkulaci nabídkové ceny dodavatel provede oceněním jednotlivých prací a dodávek
v soupisech prací a dodávek a výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace (dále jako „Položkový rozpočet“).
Položkový rozpočet bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy o dílo. Uchazeč se zaváže dodržet
položkový rozpočet a zadavatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě jeho
nedodržení.
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LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Uchazeči o veřejnou zakázku doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou
na adresu Ing. Radka Zelenková, Vodárenská 352, 386 01 Strakonice, a to nejpozději
ve čtvrtek 18. ledna 2018 do 12 hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti
samovolnému otevření a bude označena „VÝZVA – OBNOVA KANALIZACE –
NEOTVÍRAT“.
DATUM, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Datum a čas:
čtvrtek 18. ledna 2018 ve 14 hodin
Místo:
Obecní úřad Přechovice, Přechovice 7, 387 01 Volyně
Uchazeči, kteří podali nabídku, se otevírání obálek mohou zúčastnit. Komise jim sdělí
identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku, a jejich nabídkovou cenu. Svou
účast potvrdí do prezenční listiny.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost
o dodatečné informace musí být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
budou odeslány 2 pracovní dny po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.
Kontaktní osoba zadavatele pro zaslání dodatečných informací:
Ing. Radka Zelenková, zmocněná osoba zajišťující úkony zadavatele veřejné zakázky,
tel.: 723 164 203, email: radka.zelenkova.st@seznam.cz.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí dohodě se starostou obce Přechovice.
SUBDODAVATELÉ
Uchazeč ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat části veřejné zakázky jednomu
či více subdodavatelům. Pokud ano, uvede identifikační a kontaktní údaje každého
subdodavatele. Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše
subdodavatelský systém (příloha č. 7).
DALŠÍ INFORMACE A POŽADAVKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení nejpozději do uzavření smlouvy o dílo
zrušit.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen před uzavřením této smlouvy
předložit zadavateli pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, výše
pojistné částky musí být minimálně ve výši 1 mil. Kč.
PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Příloha č. 1 Projektová dokumentace
Příloha č. 2 Soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
Příloha č. 3 Závazný návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 Krycí list nabídky
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Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení - Seznam stavebních prací
Čestné prohlášení o subdodavatelích
Čestné prohlášení o pojištění

Přílohy k zadávací dokumentaci budou vyzvaným osobám předány na CD současně
s výzvou a zadávací dokumentací. V ostatních případech ji zadavatel předá nebo zašle
uchazeči v digitální podobě do 2 pracovních dnů ode dne jeho žádosti o ni.
Kontaktní osoba zadavatele pro zaslání příloh k zadávací dokumentaci:
Ing. Radka Zelenková, zmocněná osoba zajišťující úkony zadavatele veřejné zakázky,
tel.: 723 164 203, email: radka.zelenkova.st@seznam.cz.

Obec Přechovice zastoupená starostou Miroslavem Zdychyncem:
............VVVVVVVVVVVVVV.
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