Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro plnění veřejné
zakázky malého rozsahu
„Nová ČOV Horní Vltavice“
formou výzvy více zájemcům ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.
a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách

Zadavatel :

Obec Horní Vltavice

Se sídlem:

Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice

Zastoupený:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:

Jiřím Fastnerem – starostou obce
00250422
Jiří Fastner – starosta obce
388 436 101
info@hvltavice.cz

Název zakázky :

Nová ČOV Horní Vltavice

Obec Horní Vltavice jako územní správní celek je zadavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.
Obec Horní Vltavice získala na záměr dotaci z operačního programu Životní prostředí.

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění
stavebního povolení, zpracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění autorského
dozoru a technického dozoru investora při realizaci stavby „ČOV Horní Vltavice“ .
Podrobný rozsah předmětu plnění zakázky je obsahem zadávací dokumentace této výzvy.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Uchazeč je oprávněn podat
svou nabídku pouze na celý předmět této veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH nepřekročí 800 000,- Kč, slovy osmsettisíc
korun. Předpokládaná hodnota nabídky představuje nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu.
Lhůta pro podání nabídky
-

počátek lhůty pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání textu
výzvy uchazečům, tj. dne 11. 10. 2010
lhůta pro podávání nabídek končí dne 26. 10. 2010 ve 12,00 hodin

Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce výhradně v souladu s požadavky zadavatele na
zpracování nabídky uvedené v této výzvě a zadávací dokumentaci. Nabídka musí být podána
v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud bude
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Součástí nabídky musí být
písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude doručena zadavateli v jednom vyhotovení v uzavřené obálce zřetelně označené
názvem veřejné zakázky „Nová ČOV Horní Vltavice“ s nápisem „NEOTVÍRAT –
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a adresou uchazeče. Nabídku může doručit uchazeč po celou dobu
lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně v pracovní dny od 8.00 hod do 15.00 hod na
adresu podání nabídek.
Adresa podání nabídek:
Obecní úřad Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice
Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení zakázky je nejnižší nabídkovou cena bez
DPH.
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je příloha č. 1 této výzvy k podání nabídek
Další podmínky pro plnění zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo
 odvolat tuto výzvu do dne stanoveného touto výzvou pro podání nabídek
 změnit nebo doplnit podmínky této výzvy nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek
 neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě podání nabídek a
odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence
 odmítnout všechny podané nabídky
 zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky do doby uzavření smlouvy
 vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy
 oznámit nejvhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyloučena
 neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídek
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nevracet uchazečům podané nabídky
upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy
s vybraným uchazečem.

V Horní Vltavici dne 11. 10. 2010

Jiří Fastner
Starosta obce Horní Vltavice

Přílohy:
1) Zadávací dokumentace
2) Krycí list nabídky
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Název zakázky

: Nová ČOV Horní Vltavice

Název programu

: Operační program Životní prostředí

Datum vyhlášení zakázky

: 11. 10. 2010

Druh veřejné zakázky

: Veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah zadávací dokumentace:
1. Popis předmětu zakázky
2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
3. Závaznost nabídky
4. Potvrzení o převzetí nabídky
5. Doklady, jimiž zájemce potvrzuje splnění kvalifikačních kritérií
6. Způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek
7. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
9. Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil
10. Doba a místo plnění veřejné zakázky
11. Oznámení o výsledku
12. Závěrečná ustanovení.

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně
zajištění stavebního povolení, zpracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění
autorského dozoru a technického dozoru investora při realizaci stavby „ČOV Horní Vltavice“.
Předmět zakázky zahrnuje zejména následující činnosti:
 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení a rozsahu
pro provedení stavby na akci „Nová ČOV Horní Vltavice“, tj.:
a) vypracování projektu v rozsahu pro stavební řízení,
b) veškeré projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a všemi
účastníky stavebního řízení pro podklad žádosti o stavební povolení
c) geologický průzkum stavby - provedení kopaných ( případně vrtaných ) sond pro
zjištění geologického podloží
d) geodetické zaměření místa stavby, prováděcí dokumentace kanalizace na základě
výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby,
e) zpracování prováděcí projektové dokumentace stavební části ČOV – statika stavby
f) zpracování prováděcí projektové dokumentace technologie ČOV a SŘTP
g) zajištění pravomocného stavebního povolení.
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Zajištění autorského a technického dozoru investora na akci „Nová ČOV Horní
Vltavice“, tj.:
a) Účast při předání staveniště zhotoviteli
b) Účast na kontrolních dnech
c) Kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací
d) Kontrola dodržování podmínek vodohospodářského povolení
e) Kontrola doplňování dokumentace
f) Ověřování soupisu prováděných prací a faktur za provedené práce
g) Kontrola dodržování podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem
h) Kontrola množství, kvality a postupu prací
i) Spolupráce s projektantem stavby a pracovníky provádějící autorský dozor
j) Sledování předepsaných zkoušek materiálů, kontrola jejich výsledků
k) Hlášení případných archeologických nálezů
l) Sledování řádného vedení stavebního deníku
m) Spolupráce se zhotovitelem k odvrácení nebo omezení případných škod při
ohrožení stavby živelní pohromou
n) Příprava podkladů nutných pro odevzdání a převzetí stavby
o) Organizační zabezpečení přejímacího řízení – předání a převzetí stavby
p) Podání žádosti o kolaudaci stavby

2. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v písemné formě v jednom originále,
v českém jazyce. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o
výsledku výběrového řízení popř. oznámení, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek. Protože zadavatel nemá k dispozici odpovídající vybavení, požaduje
podávání nabídek pouze v listinné podobě.
Zadavatelem stanovené požadavky na obsahové členění nabídky:
– krycí list nabídky podle přílohy č. 2,
– obsah nabídky včetně číslování stran,
– doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
– prohlášení o vázanosti v zadávací lhůtě,
– podepsaný návrh smlouvy o dílo,
– další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče.
Nabídky musí být opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. Všechny
listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a zajištěny proti manipulaci
(svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče).
3. ZÁVAZNOST NABÍDKY
Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 26. 10. 2010. Zadávací lhůta se
prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do
doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
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4. POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ NABÍDKY
Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči,
pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená
zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.
5. DOKLADY, JIMIŽ ZÁJEMCE PROKAZUJE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
KRITÉRIÍ
-

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií podle § 53 odst.
1 zákona č. 137/2006 Sb. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.

-

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeč
předloží :
o Dle § 54 písm. a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
o Dle § 54 písm. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
o Dle § 54 písm. c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (
doloží osvědčení o autorizaci ČKAIT odpovědných zástupců v prosté
kopii )

.
o Doložení referenčních projektových dokumentací

-

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona č.
137/2006 Sb. uchazeč předloží :
o § 55 odst. 1 písm. a) kopii dokladu o uzavřeném pojištění odpovědnosti za
škodu s uvedením pojišťovny, druhu a výše pojištění v Kč

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikačních předpokladů také výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 odst. 1 a 4 zákona, je-li v tomto seznamu zapsán.
Doklady budou předloženy v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku ke dni podání
nabídky nesmí být starší než 90 kalendářních dní.
6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, VČETNĚ PLATEBNÍCH
PODMÍNEK
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl maximální nepřekročitelnou cenu, která
nebude přesahovat částku 800 000,- Kč bez DPH. Pokud zadavatel obdrží nabídku, kde
cenová nabídka bez DPH překročí výše stanovenou maximální hranici, bude nabídka
posuzována jako nepřijatelná a bude ze zadávacího řízení vyřazena.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl následující nabídkové parametry,
nabídková cena bude uvedena v Kč následovně:
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- Nabídková cena jako cena bez DPH
- DPH s příslušnou sazbou
- Nabídková cena včetně DPH
Do ceny uchazeč zahrne veškeré práce či související služby, nezbytné pro kvalitní provedení
plnění v souladu s předmětem zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Překročení nabídkové cena je možné pouze
za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb
DPH, jiné podmínky překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
Zadavatel bude hradit dodavateli postupně práce na základě vystavených faktur se správně
vyplněnými údaji včetně finanční částky. K vystavení faktury může dojít až po doložení
příslušných podkladů v dohodnutých ucelených částech a stanovených termínech a po
provedené kontrole a zpracování všech připomínek na základě protokolu o řádném převzetí
zkontrolovaného a bezvadného díla.
Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich obdržení.
Zadavatel neposkytuje zálohy předem.
7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel zvolil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší celkovou
nabídkovou cenu bez DPH.

8. DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se
podává výhradně v českém jazyce na adresu zadavatele, a to nejpozději 6 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději dne 20. 10. 2010. Zadavatel doručí dodatečné
informace k zadávacím podmínkám písemně nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné
žádosti. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace doručí
zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace .
9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK, POKUD JE ZADAVATEL
PŘIPUSTIL
Variantní nabídky zadavatel nepřipouští.
10. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín zahájení prací :
Předpokládaný termín předání PD „Nová ČOV Horní Vltavice“
pro stavební povolení:
Předpokládaný termín zajištění stavebního povolení :
Předpokládaný termín předání PD pro zhotovení stavby:
Předpokládaný termín provádění autorského a technického dozoru
Místo plnění : Obec Horní Vltavice

11/2010
01/2011
04/2011
04/2011
05/2011 – 12/2013
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11. OZNÁMENÍ VÝSLEDKU
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 30ti kalendářních dnů počínaje dnem
následujícím po podání nabídek. Po vyhodnocení nabídek a jejich projednání oznámí
zadavatel uchazečům výsledek.
Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby
uzavření smlouvy o dílo, nejvíce však dalších 30 dnů.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, nejpozději do uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem, nevracet podané nabídky a nepřipouštět variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu úpravy podmínek stanovených zadávací dokumentací,
a to jak na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace nebo z vlastní iniciativy.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si
skutečnosti uvedené v nabídkách a jednat s uchazečem o smluvních podmínkách.
Uchazečům o tuto veřejnou zakázku nenáleží žádná odměna za vypracování nabídek ani
úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení.
Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek nebudou uchazečům vraceny.
Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky, a to po celou dobu zadávací lhůty, což potvrzuje
svým podpisem Prohlášení o vázanosti.
Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z účasti ve veřejné
zakázce.
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně.

V Horní Vltavici dne 11. 10. 2010

Jiří Fastner
Starosta obce Horní Vltaice
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Příloha č.2

Krycí list nabídky

Název zakázky

IDENTIFIKACE ZÁJEMCE:
 Název společnosti,
právní forma :
přesná adresa :
zastoupená :
 IČ
 DIČ:
 Bankovní spojení:
 Telefon :
 Faxové :
 E-mail:
 Jména osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech zadávacího řízení a
rozsah jejich oprávnění:

NABÍDKOVÁ CENA:
bez DPH

Kč

DPH (20%)

Kč

vč. DPH

Kč

Podpis osob/y oprávněné k podání nabídky:
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