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K poDÁxí xegíDKy

sDRuŽENí nnĚsr A oBcÍ BuKovsxÁ vonn
jako veř,ejný zatlavatel

Ve Sl-nysltl tlStallove|lí zákoIla č. 13612016 Sb., o veřejných zakázkách. ve ztlěnípozdějšíchpředpisri (dále jen

,,zákoIl"),

vyzývá

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
ve smyslu ustanovení uvedenélro zákona o veřejných zakázkách

na stavební a technologické práce
ooDoplnění čerpacístanice
l. Identifikační

ného zadavatele
a obcí Bukovská voda
Dolní BLrkovsko, Týrrská 292,3]3 65
doblovoIný svazek obcí

sdruženínrěst

Název:
Adresa:

právní fortrra:

IČo:

6505054 l

CZ6505054l

DIČ:
Telefon:
E-nlail:

385 126 419

anderle@brrkovskavoda.cz

Osoba oprávněrrá j edrtat j nléIlettr zadavatele:
Adrrr irristrátor výhěrového iíz,ení,.
Kontaktní osoba pro technické řešerlí:

2. Informace o

druhu a

ne

Druh VZ dle předmětu
DrLrlr

ÚV lol,rí Bukovskooo

VZ dle

Ing. Václav
Ing. Václav

Anclerle

á hodnota zakáz
YZ, na stavebttí a technologické práce

výše.je.jí předpokládané hoclnoty:

Přeclpokládarrá hoclnota

Kornínek předseda přeclstavetrstva SMO BV
ředitel SMo BV, te1.606 646330
Anderle řeclitel SMo BV, tel. 606 646 330

Irrg. Bohurnil

VZ

VZ nralého rozsalrlt III. kategorie
3 400 000 Kč bez DPH

Popis předmětu veřejné zakizky

orDoplnění Čerpacístanice ÚV notní Bukovskooo
tlát"l zadávací clokutnentací a je specifikovárr pro.iektovolt dokrtIleIltací a sottpisenr
Celkový rozsah
stavebrríclt a technologickýclr prací, clodávek a služcb s výkazenl výrněr zpracovartýtrri f. VAK projekt s.r.o.
přeclnrětenr plnění této veřejné zakázkyje

díla jc

z 0412020.

3. zadáv ací dokumentace
1)

fikace předmětu

Technická

Účelenr stavebrríclr a techrrologických prací je ,oDoplnění čerpacístanice ÚV Oolní Bukovsko" clle
Projektové dokurnentace ( příloha č. 4 ) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazetrr výnrěr (
příloha č. 5 ) zpracovanýrni f. VAK projekt s.r.o. z 0412020. Zadavatel ze.inrétra zdťrrazňLrje dodržení
požadovaného rozsalrtt prací a objemu dodávek, a pokynťr provozovatele v clélce odstávky vodovodních řadů
při přepojování v délce nrax 12 hodin. ( a připonríná že čerpadla a iIrdLrkčníprťrtokoměr tte.jsou sorrčástí
dodávky, pouzejejich nrontáž a přepojení viz PD )

Pro.jektovott clokttment.ttci.je nut.né yrcitií spolu se zpracov(lnrnt nubídkou.

Pokud jsou v zaclávací či projektové dokumentaci jnrenovitě Lrvederra označenírnateriálťr. výrobkťr nebo
slrržeb. jedná se o popisné určenírnateriálťr. výrobků nebo služeb s tírn. že zadavatel rrrnožňLúe pro plnění
veř,ejrré zakázky poLržitíkvalitativrrě a teclrnicky obdobné rnateriály. výrobk),. služby nebo ř,ešerrí ve stejné či
lepšítechnické ťrrovn i.
PříIoltv č. 4 u 5 téíovýzvv

Místo

-

ie možnézaslat elektronickv, viz. noslední struna této výzvv.

nl

Prostory ttrčenév PD, k.ír. Dolní Bukovsko, okres ČeskéBLrdějovice, Jilročeský kraj
3) Proh|ídka místa rrlnění

Prohlídka po telefonické dohodě se zadavatelenl.
4) Předpokládané

Zahájení:

termí

nenl

do 30 dnťr po podpisLr stnlouvy o dílo a předárrím staveniště

Dokotlčerrí:0612021
5)Z

ání cenové nabíd

Nabídkovotl cenotl se pro írčelytohoto výběrového řízení rozuIní celková cena za splnění předrnětrr veřejrlé
,zakázky včetně dartě z přidané lrodnoty, a to absolr_rttrí částkou v českých korunách.
Nabídková cena tnttsí být stanoveIla jako nejvýše příprrstrrá a nepř,ekročitelná.
Celková nabídková cetta bttde uvedena na krycírn listu nabídky a v návrlrrt smlouvy.
Členěnínabídkovéceny:

.
o
.

cena bez DPl-|
DPl-,t

v Kč

cena včetně DPFI

Náležitosti nabídkovéceny
Nabíclková cena trrltsí zahrnovat veškerénáklady nezbytné k ř,ádnérnu, úplnérnLra kvalitnírnu provedení
př,edrnětu zakázky včetIrě všech rizik a vlivťr běhenr provádění díla.
Cena nrusízaltrnovat náklady na jakékoliv dalšívýdaje tttttné pro realizaci zakázky,
Uclrazeč doložízpůsob výpočtu nabídkové cetry tím, že v ránrci své nabídky předloží podrobný položkový
rozpočet (vyplní výkaz výměr se soupisem tlodávck a prací). Skladba, obsahová náplň a členěnípoložek
rozpočtLt bude shoclná se skladbou, obsalrovot_r náplnía člerrěnínrpoložek sottpistt stavebních prací, dodávek a
sIužeb s výkazern výměr, který je přílohoLr č. 5 této výzvy.
Tento položkový rozpočet bude doložen jako příloha ke srnlouvě o dílo.

Jetlnotlivé položky výkazu výměr, výměry či členěnívýkazu výměr nesmí být měněny. Za správIrost
výpočtťr v položkovénl rozpočttt odpovídá uchazeč,

Dojde-li k nesouladu nezi výkazenl výIněr a pro_iektovott dokumentací, je pro stallovení nabídkové ceny

rozlrodqiícívýkaz výnlěr. Yýkaz výměr je pro zpracovánínabídkové ceny závazný. Uchazeč je povirlen ověřit
si soLrlad výkaztr výněr s textovolt a výkresovou částíprojektové dokunrentace a případnérozrrory si
vviasnit" a to tlotazem zaslanÝm na e-mail atlministrátora antlerle@bukovskavoda.cz neipozclěii do
20.11,2020. Odpověd' bLrde zaslána i ostatním ltclrazečťttrl,kterým byla zaslána tato výzva či přílolry této
výzvy.
Pokucl zadavatel na základě dotazťr uchazečůnebo z vlastnílro podnětu Lrpř,esní obsalr výkazLr výrrrěr" (např.
fort-t-tott doplnění poIožek výkazu výtněr, upř,esněttínr nlItožstvíIrrěrnýclt .jednotek, vyloučenítt-tpoložek
výkazu výnrěr apod.), je r"rchazeč povineIt tttto ozrlámenou znrěntr zahrnout do svýclr položkovýclr rozpočtťr.

Variantní nabídky se připouští.
6) Udaje o hodnotících kritériích a způsob hodnocení nabídek

Zadavaíel zvoliljako záklaclní hodnotícíkriteriunr pro zaclání veřejné zakáz,ky nejnižšínabídkovou cenu.
Zadavaíel rozlrodne o výběru nejvhodně.jší nabídky toho uchazeče, .iehož nabídka byla podle hodrlotícího
kritória vylrodnocetta .jako rrabídka s ne.i n ižšínab ídkovclu celloLl.
Rozhodná cella pro plátce DPIJ je cerla bez DPH a pro rreplátce DPH cerra s DPH.
7) Požadav

1.
2.

ls

na

ní kvalifikace

Základníkvalifikačnípřeclpoklady

Uchazeč prokáže splnění základníclr kvalifikačníclrpřeclpokladťr čestným prohlášením (příloha č. 2)

Profesníkvalifikačnípřeclpoklady

Uclrazeč prokáže splrrění profesních kvalifikačníchpředpokladri př,edložerrínr:
výpisLr zobchodrrího rejstříku, pokud je v rrěrn zapsán, či výpisu zjiné obdobné eviclence, pokud
je v rrí zapsátr, ne starší90 tlnů
b) dokladLr o oprávrrění k podrrikání podle zvláštníclr právItích předpisťr v rozsahll odpovídajícínl
přeclmětu veřejné zakázky (uchazeč cloložíze.inléna živtrostenskélisty, koncesní listiny, licence,

a)

c)

apod.)

doklacl osvědčdícíoclbornou zprisobilost dodavatele nebo osoby, jejínržprostřednictvírn
odbornou zpťrsobilost zabezpečtrje, v obortt vodolrospodářskýclr staveb.

Dodavatel nťržepř,eclložit doklady prokazLrjící splnění profesních kvalifikačních předpokladťr v prosté

kopii. Před podpisern snllottvy o dílo je zadavatel oprávněrl clo ucltazeči požadovat předložení

originálťr či ověř,ený kopií dokladů.

3.

Technickékvalifikačnípředpoklady
Uclrazeč doložísezllalT s uvedeIrínr alespoň 3 referettčnícl"lzakázek obdobnélro charakteru
f'inattčrrímobjerrrtr každérrrin. l mil. Kč bez DPIt realizované dodavatelertr za posledních 5 let.
V seznalnlt bude uvederl název zakázky, popis zakázky, cena zakázky bez DPFI. ob.jednatel

o
a

korrtaktní osoba a teleíbn objedrratele. na kterérrr lze získat referenčníposLrdek.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požaclovaném rozsahu ani po případné výzvé k doplnění nabítlkyo
bude zadavatelem z výběrovóho řízení vyloučen.
8)

Platební

Z,álohy zadav atel

rre

ln
pos kytuj e.

Zhotovitel vystaví fakturtt do l5 dnťr po protokolárnírn přeclání a převzetí dokorrčenélro díla, součástíbude
soLtpis skLrtečně a řádně provedených pracívystavený zhotoviteletn a potvrzetlý objednatelenr.
Objednatel je oprávněn pozastavit úrlrraclrr faktury až do výše 10oÁ z cerry díla bez DPI{ v případě, že při
předání díla bLrdorr v protokole o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky rrebránící
ttžívátlí.Objednatel je povinerr uhradit pozastavetlou částkLr clo 30 dIrťr ode dne, kdy objednatel písenlItě
potvrdí odstranění vad a trecloclělkťr z přejírnacího íízení.
Daňový doklad - faktura mttsí obsahovat všecltny náležitosti řádného úrčetníhoa daňovéIro doklaclu ve stnysltt
příslrršných právních předpisů, zejtnéna zákonač.23512004 Sb., o clani z přidané hodttoty, v platném znětlí.
Splatnost dariových dokladů bLrde 30 kalendářních dnťr od data jejich dorttčeníobjedrrateli.
BlížejsoLr platební podnrínky ttvedeny v závaznýclt smluvttíclr rtstatrovetlíclr návrhu stnlouvy o dílo, která.|e
př,ílolrou č. 3 této výzvy.

9) Obchodní podmín

Obchoclní podmírrky jsou vynrezeny závaznýrn rrávrhetrr snllouvy o clílo, která.ie přílohou č. 3 této výz,vy.
Návrh smlouvy o tlí|o musí být součástí nabídky a trrusí:
' být poclepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazečc v souladtt se zpťtsobenr podepisování
za společnost ttvederlolr v obchodrrím re.istř,íku či osoboLt ztrrocItěltott k takovéInLr ťtkottLt; originál či
ověř,ená kopie plnó nroci nrrrsí být v takovém přípaclě součástí nabídk},.
. obsahovat přílohy ke smlouvě:
o Položkový rozpočet (ocerrěný výkaz výrněr)

Dalšíinformace:

Zadavatel upozorriuje ltclrazeče, že dle závan"lého textu návrhlt Snrlouvy o dílo je zhotovitel povinen po celou
dobu plněnípř,edrrrětLr Smlouvy o dílo rnít uzavřetlott pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy)
pro případ zpťrsobeníškody v souvisIosti svýkortern přeclnrětrr této snllouvy s pojistnýrn plnčnímmin. 1 nril.
Kč. Před poclpisenr smloLrvy o dílo bude zadavatel požadovat po Zhotoviteli předložení kopie výše
specifikované po.iistnó snllottvy, kterou Zhotovitel předá Objednateli nejpozději ke dIri uzavřettí sInlouvy o
clílo a kdykoliv na požácláníjiv originále přeclložíObjednavateli k nahléclnutí.
10)

Záruční

n

Zadavatel požaduje min. 60 měsícůzáruénídobu na celý předmět díla.
1

l) Požadavky na z

nabíd

Zadavatel doporučuje clodavatelům, aby zpracovali nabídku v násleclujícím č|enění:

l.
2.
3.

Krycílistnabídky-datovánapodepsárrosobouoprávněrloujedrrat_irnénemčizar.rchazeče(přílohač. l)
Obsah nabídky
Zmocnění v případě, že nabídku, čestná prohlášení, návrlt sm loLrvy o dílo či jakoukoli j inorr část nabídky
poclepsala.iiná osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jnléneIrr ucllazeče clle výpisLr z obchodrlílro

4.

Doklatly ke splnění všech kvalifikačních předpoklaclů dle botlu 7) (včetně Čestnéhoprohlášení
podepsaného osobou oprávrrěrrott jednat jménern či za uchazeče - příloha č. 2)
Návrh smlouvy - podepsán osobott oprávItěnou jednat jménenl či za uchazeče (závazný vzor je

5.

rejstříkLr či j iné obdobné evidettce

přílohoLr č. 3) s př,ílolranri

o Položkový rozpočet (vyplněný výkaz výrrrěr se sottpisetn stavebrrích prací - příloha č. 5)
Ostatní přílohy - Harmonogram
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bucle zpracováIla v českéIn1azyce,
Nabídka bude před|ožena kornpletně v listirrrré podobě na papíru formátrr ,{4.
Nabídka bLrcle svázárra v jeden dokutnent a bLrcle zaj ištěna proti rnanipLrlaci.
Pokud Irabíclka bLrde obsahovat daIšípřílohy, pak tyto přílohy bLtclcltt neoddělitelně zaťazeny až na konci za
vlastní rrabídkorr ucllazeče.
Nabíclka rnrrsí být datovátta, na titulnínr (krycírn) Iistu podepsátta ttchazečem. resp. osobott oprávněnou k
zastrrpování stattttárnílro orgátttt uchazeče v souladu se způsobetn podepisovállí za společnost uvedeIrétrr v
obclroclnínl rejstříku, příp. osobott zmocrtěrtou k takovérnu úkoIrlt, v takovétn případě doložíttcltazeč v
nabíclce originál nebo ťrředně ověřeIrou kopii plné nroci,
Jednotlivé listy nabídky nesmíobsahovat př,episy, škrty čijinéťrpravy,
Nabíclku, která nesplIrí požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podrnínkáclr ani po případrrévýzvě
k doplněníriabídky, hodnotícíkotnisevyřadí azaclavatel vyloLrčíuchazečez účastive výběrovérn řízerrí.
[Jclrazeč rlebo skupina ucltazečůsmí podat jett jednu nabídku.
Uclrazeč, který podal nabídku ve výběrovérl řízení, tlestní být sorrčasně srrbcloclavatelenr jirrélro dodavatele v
torntéžvýběrovérl íízení.Dodavatel, který nepodal rrabídkrr ve výběrovérrr íízení,však mťržebýt
subdodavatelem více r"rchazečův torntéž výběrovéni iízení.
6.

Pokucl dodavatel podá více nabídek satl-tostattrě nebo společrrě s dalšírnidodavateli, nebo podá nabíclku a

současně je subdodavatelenr jiného dodavatele v tonrtéžvýběrovérrr í,ízení.hodnotící kotnise všechny nabídky
podané takovýnl dodavatelenr sarnostatně či společně s.jinýrni clodavateli vyřadí azadavatel ttchazeče vyloučí

z ťrčasti ve výbčrovórn řízertí.

4

12) Dodatečné informace

Uclrazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečnéinformace k zadávacínr podrrrínkárrr.
Písemná žádost rnusí být doručena na e-mail administrátora zadávacího řízení arrderle@bukovskavoda.cz
nejpozději do 20. l 1.2020.
Odpověd' bude zaslána prostřednictvíI-n e-tnailLr i ostatním uchazečům,kterýnr byla zaslána tato výzva či

přílohy této výzvy.
Zadavatel nrťrže poskytnout ucltazečťrnr dodatečnéiIrformace k zadávacím podrnínkárn i bez.iejich předclrozí

žádosti.
13\ Zadávací lhůta
Lhťrta, po kterou je uchazeč vázán svot_t nabídkou.

Zadávací lhťrta začírráběžet okanržikern skončenílhťrty pro poclání nabídek a končípodpisenr snrlouvy
s vybranýnr uchazečetrr, popř,. zrušenírn výběrovélro řízení,.ie stanovena nejdéle na 30 drrí.

4. Lhůta a místo

nabídek

Lhůta pro podání nabídek začínáběžet dnem následujícínr po drri zahájení výběrového i,ízení.

Lhůta pro podání nabídky končídnem 15.12.2020. ve:14 hodin.

Místo pro podání nabídek: SdrLržerrínrěst a obcí Bukovská vocla,
Týnská 292,3]3 65 Dolní Bukovsko.
Nabídky lze poclávat prostřednictvírn držitele poštovní licerrce tlebo osobně do kaIlceláře aclnrinistrátora
výběrového í,ízenínaadrese sídlazadavatele v pracovníclt drreclr od 8,00 do l4,00 hod.
Zaclavatel rreodpovídá z,a pozdní doručerrí nabídek zpťrsobené držiteleIn poštovnílicence nebo ktrrýrní
s

l

užboLr. Elektrorr ické podán í nabídky j e nepř,ípustné.

Na nabídkLr dorltčeIrott po rrplynutí lhťrty pro podání nabídky se pohlíží,jako by nebyla podárla. Zadavatel
vyrozltmídodavatele o to1,1-1, žejeho nabídka byla podána po uplynLrtí lhťrty pro podání nabídky.
Zájenci podajírrabíclkupísernrrě v uzavřeIré neporušenéobálce čijinérnobalrr výrazně označertérn:

Nabídka,,Doplnění čerpacístanice ÚV Uolní Bukovsko"

- I{EOTEVÍrrar.

Obálka, či jiný obal a sarnotná nabídka, bttdott odpovídajícímzpr_isobern zajištěny proti manipuIaci (spoje
obálky a nabídky br,rdou př,elepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačnímúdajenr zájenlce). Na
obálce musí být uvedena atlresa uchazeče.

Otvíráníobálek s nabídkaIni bude provedetto bez úrčastizástLrpcťr uchazečťt. Uchazečťtrrr bttde utnožněno
nahléclnout do Protokolu o otevíráItí obálek, a to po předclrozí dornlLrvě s adrninistrátorern výběrového (ízeni.

5. závěrečná ustanovení

Yýzva k podání nabídky ani dalšípostLrp zadavatele

se neřídí zákonenr č. l3112006 sb., o veř,ejItých zakázkácll
v platnérn znění.
Uclrazeči nerrrají nárok na ťrhradu nákladťr spojených se zpracováníIn nabídky a s účastíve výběrovétn(ízení,
a to ani v případě zrušenívýběrového říz.ení.
Uclrazečijsou povinni ohlásit zadavateli ztněrty, které rrastaly v průběhu výběrového í,ízerlí,a které se dotýkají
údajťrpožadovanýclr zadavatelem při prokazování kvalifikace.
VšichIli uchazeči, kteří podají nabídky v určenémtermítrtt, tímto útkonern bezvýhradně tyto zadávací
podmínky přijírnají,
V případě mirrrořádně nízkéceny je lrodnotícíkonlise oprávněna požadovat na ttclrazeči objektivní
zclťrvodnění aprokázátlíjejí reálné dosažitelrtosti s tírn, že při rredostatečrrérn trebo nevěrohoclném zdťrvodnění

hoclIlotícíkonrise nabídku ttchazeče vyřadí a zadavatel ttchazeče vyloučíz úrčastive výběrovérn řízení.
Zadavaíel sivyhrazuie právo ověř,ovat sia Lrpřesňovat úrda.|e Lrváděné v nabídce,.iednat s ttchazečetrl za ítčelenl
získárlívysvětlujícíchirrfortnací avycllázet z nich při konečnélllstalrove|lí pořadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo znrěnit nebo upravit podnínky výběrového í,ízení.
Vybraný ucltazeč bude vyzvárl k uzavř,ettí snllouvy.
Zadavaíel nlťtžezrttšit výběrové řízení až do doby ttzavřerrístrrlottvy, a to i bez udání dťrvodLr.
Zadavatel si vylrI,azrrje právo jednat o předložetténl návrlrtt snrloLtvy.

Zadavatel

si

vylrrazrrje právo oclrnítnout všecltny předloženénabídky a neuzavřít sInloltvu

se

žádrrýnr

ttchazečerrr.

ProhlašLrienle, že všichrli výzvott oslovettí z,ájernci mají stanoveny shodné poclmínky.

Obě strany prohlaštrjí, že předern soultlasív sottladu se zněníIn zákona č. l06/l999 Sb. (o svobodnérn přístLrpu
k informacírn), s nrožnýnl zpřístupItěním, či zveřejněrrírn celého výběrovélro řízení včetně obsalru uzavřené
stnlottvy s vybranýnl uchazečetn v jejím plrrérn znéní,jakož i všech ťrkonťr a okolností s tímto výběrovýnl
řízenítn a st-nlottvott sotrvisejícíclt, ke kterénru tnťtžekdykoIi v btrdoucnrr dojít.

V Dolním Bukovsku dne29,10.2020,
$n?":i|iír,Jiq.T q 0Bď
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Seznam příloh:
l. Krycí list nabídky

2.
3.
4.
5.
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|,
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Ing. BohLrrnil
předseda př,edstavenstva

Mo BV

Čestnéprohlášerrí o splrlěrr í základrrích kvalifi kačníchpředpokladťr
Návrh sInlouvy o dílo
Projektová dokunlentace

Slepý výkaz výměr

Přílohy budou poskytnuty na základé elektronicky zaslané žádosti na adresu administrátora
výběrového řízení Ing. Václava Anderleho email: anderle@ bukovskavoda.cz.

