sdruženíměst a obcí Bukovská voda
Týnská 292,373 65 Dolní Bukovsko
e -

tel.: 385 726 4]9
mail : anderl e@bukov s kav od a. c z

vÝzvl, K poDÁNí NlníDKy
sDRuŽENÍ

uĚsr

A oBcÍ BuKovsrÁ

voon

jako veřejný zadavatel
ve smyslu ustanovení zákona ě. 13612016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
,rzákonoo),

wzýyá

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
ve smyslu ustanovení tlvecleného zákona o veřejných z.akáz,kách

na stavební práce

,,Drahov-obnova šachty na vodovodu (p.č. 3320)*
1.Identifikační

ného zadavatele
sdrLržení nlěst a obcí Bukovská voda
Dolní Brrkovsko, Týnská 292,313 65

Název:
Adresa:
právrrí forrna:

dobrovolný svazek obcí

tČo:

6505054 l

CZ6505054l
3B5 126 4l9, rnob. 606646330
arrderle(@ brr kov skav od a. cz

DIČ:

Telefon:
E-rnail:
Osoba oprávněná jednat jrnérrem zadavaíele:
Ad rn in istrátor výběrovélro íízení,.
Kontaktrrí osoba pro techrrické řešení:
2. Informace o

druhu a

Irrg. Bohurnil

lng. Václav
Irrg.

Václav

Komínek předseda představenstva SMO BV
ředitel SMo t]V, tel. 606 646 330

Arrderle
Arrderle

á hodnota

ne

YZ

Druh VZ dle předmětu

Předpokládaná hodnota VZ

-

odhad investora

ředitel SMO BV, tel. 606 646 330

na stavebttí práce

2 400 000,-

Kč bez DPH

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou

ooDrahov-obnova šachty na vodovodu (p.č. 3320)*
3. zadáv ací dokumentace
1)

Technická s

fikace nředmětu

účelerl-,tétovýzvyje zajištěníooDrahov-obnova

Šachty na vodovodu (p.Č. 3320)"

Jedrrá se o stavebIrí a voclohospodářské práce dle projektové dokttrnentace zpracovallé firmott ENE,KO v
lcclrrLr 2022. Zadavatcl zcjrrróna zdůrazriujc dodržcní požadovaného rozsalru prací a objernu dodávek, a
pokynťr provozovatele v déIce odstávky vodovodních řadťr při přepojovánív clélce max l2lrodin vternrínech
v době pracovního voltra a to v co nejnlenšímpočtLr.

i

2) Místo
nl
Vodovodní řad směr J. Hradec, katastrální územíDrahov
3) Prohlídka místa plnění

3320.

Dohodnout individuálně s administrátorem.
4)

Před

Zahájení:

Dokončení:

ané termí
po podpisrr smlouvy - předpoklad červenec2022.
l112022

zpracování cenové nabíd

5

NabídkovoLl cenou se pro ťrčelytolroto výběrovélro řízettí rozunrí celková cena za splnění př,edrlětLr
zakázky včetně dané z přidané lrodnoty, a to absolutIrí částkou v českých korunách,
Nabídková cetra trrusí být stanoverla jako nejvýše příptrstná a nepřekročitelná.
Celková nabídková cetta bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu srnlouvy.
Členěnínabídkovécerry:

.
o
o

veře_iné

cella bez DPH
DPI-I

v Kč

cella včetně DPH

Náležitosti nabídkovéceny
Nabídková ceIla Inltsí zalrrnovat veškerénáklady nezbytlré k řádnénrr"r, úplnému a kvalitnímrr provedettí
předrnětu zakázky včetrrě všech rizik a vlivů běher-rr prováděrrí díla.
Cena tnusí zahrnovat náklady na jakékoliv dalšívýdaje trutné pro realizaci, projektu včetně zajištění všech
vy.|ádření sorrvisejícíclr dotčeIrýclr orgánťr institucí.
Tato nabídková cetra bude ttvederla ve srnlolrvě o dílo.
Dojde-li k nesouladu p(i zpracování nabídkové ceny ie nutno si ie vyiasnit" a to dotazem zaslanÝm na e17.5.2022. Odpověd' bude zaslána i
o statn ím uchazečům, kteqým by la zaslána tato vý zv a ěi příl ohy této vý zv y,

mail administrátora anderle@bukovskavoda.cz neipozděii do

Variantní nabídky se nepřipouští.

eo

6

hodnotících kritériích a způsob hodnocení nabídek

zvoliljako základní hodnotícíkriterium prozadání veřejné zakázky nejnižšínabídkovou cenu.
Zadavate| rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotícího
kritéria vyhodnocenajako nabídka s nejnižšínabídkovou cenou.
Rozhodná cena pro plátce DPH je cena bez DPH a pro neplátce DPH cena s DPH.
Zadavate|

Požadavky na

1.

Zan|

í kvalifikace

Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splrrění profesních kvalifikačníchpředpokladů předložením:
a) výpisu zobclrodníIro rejstříku, pokud je v rrěrn zapsán, či výpisu zjiné obdobné eviclence, pokud
je v ní zapsán, ne starší6 měsíců
b) dokladu o oprávněrrí k podrrikání podle zvláštníclr právrrích předpisťr v rozsalru odpovídajícírn
předmětu veřejné zakázky (r"rc|razeč doložízejnéna živnostenské listy, koncesní listiny, licence,

c)

apod.)

doklad osvědčtťící
odborrroLr zpťrsobilost dodavatele nebo osoby, jejímžprostřednictvím
odborItott způsobilost zabezpečr"rje, v obortt potřebnérn pro zajištění stavebních prací.

Dodavatel Inťržepředložit doklady prokazLrjící splnění profesIrích kvalifikačních předpokladů v prosté

kopii. Před podpisem stnlouvy o dílo je zadavatel

oprávttěrt

po ttchazeči požadovat předložení

originálťr či ověř,ený kopií dokladťr.

2.

Technickékvalifikačnípřetlpoklacly
Uchazeč doložísezl]am s uvedením alespoň

2.

referetrčrtícllzakázek obclobnéIro charakteru

rea|izované clodavatelem za posledních 5 let.
V seztranrlt bttde Lrveden název zakázky, popis zakázky, cetla z,akázky bez
kotttaktní osoba a teleforr objedrratele. na kterérrr lze získat referettčníposudek.

DPH, objedrlatel

a

8) Platební podmín

Zálohy zadav atel neposkytLrj e.
Zlrotovitel vystaví fakturu do l5 dnů po protokolárnínr předání a převzetí dokorrčerréhoprojektu, posudklt,
součástí bLrde sorrpis skrrtečně a řádně provedených prací vystavený zlrotovitelenr a potvrzený objedrratelern.
Daňový doklad - faktLrra musí obsahovat všechny náležitosti řádného úrčetnílroa daňovélro dokladu ve smysltt
příslušných právrrích předpisťr, zejnéna zákona č.23512004 Sb., o dani z přidané hodttoty, v platnénr ztlění.
Splatnost daňových dokladů bucle 30 kalendářníclr dnťr od data jejich doručerríobjednateli.
Blížejsou platebrrí podrnínky uvecletry v závaznýclr smluvníclr tlstallovellích návrhtt smlottvy o dílo, která je
přílolrou č. 3 této výzvy.

obchodní podmín
Obchodrrí podrnínky jsou vynrezeny závanlýI-n návrhetn strrlottvy o dílo, která je př,ílohotr č, 3 této výzvy.

Návrh smlouvy o dílo musí být součástí nabíclky a tnusí:
. být podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se zpťtsobetn podepisování
za společnost uvedenou v obchodnírn rejstříktr či osobou ztnocněrtou k takovému útkonu; originál či
ověř,ená kopie plné rnoci rnusí být v takovérn případě soLrčástínabídky.
10)

Záruční

m

Projekt a posudek musí splňovat legislativní podmínky po celou dobu její platnosti.
11) Požadavky na zpracování

nabídky

Zaclavatel doporučuje clodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

1.
2.
3.

Krycí list nabídky- datovátr a poclepsán osobou oprávrrěnou jedttat jrnétrem čiza uclrazeče (příloha č, 1)
Doklady ke splnění všech kvalifikačních přeclpoklattů dle bodu 7.
Návrh smlouvy - poclepsán osobou oprávněnou jednat jmétrem či za uchazeče (závazný vzor je
přílolrou č. 3)

Poclmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českérnjazyce.
Nabídka bude předložena konlpletně v listinrré podobě na papíru formátu A4,
Nabídka bLrde svázárra v jeden dokument a bude zajištěna proti nlarripulaci.
Nabídka musí být clatována, na titulrtím (krycíni) listu podepsána uclrazečelT, resp. osobou oprávněItou k
zastupovátrí statrrtárního orgátlu uchazeče v sottladu se zpťtsobetn podepisování za společnost uvedenénr v
obchodrrírn rejstříkr-r, příp. osobou zrtrocněnoLr k takovétnu útkotru, v takovém případě doložíttchazeč v
nabídce originál nebo úrředrrě ověřettott kopii plné rnoci.
Nabídku, která nesplrlí požadavky zadavatele uvedené v zadávacíclr podrnínkáclr ani po případné výz,vé
k doplnění nabídky, lrodnotícíkotlise vyřadí a zadavatel vyloučíuchazeče z úrčastive výběrovém ř,ízení.
12'l Za<lávací lhůta
Lhťrta, po kterou je Lrchazeč vázátt svou nabídkor"r.
Zadávací llrťrta začínáběžet okanlžikem skončenílhťrty pro podání rrabídek a končípodpisenr snrlouvy

s vybrallým Llchazečeln, popř,.

4. Lhůta a místo

zrušenírlvýběrového řízení,je stallovella nejdéle na 30 dní.

ní nabídek

Lhťrta pro poclání nabídek začínáběžet dnern následrrjícínr po dni zahájení výběrového íízeni.
Lhůta pro podání nabídky končídnem 25.5.2022 ve:14 hodin.

Místo pro podání nabídek: Sdružerrínrěst a obcí Bukovská voda,
Týnská 292,3]3 65 Dolní Brrkovsko.
Nabídky lze podávat prostředrrictvím držitele poštovní licence nebo osobně do karrceláře adrnirristrátora
výběrového Yizení naadrese sídla zadavatele v pracovníclr dneclr od B,00 do l4,00 hod.
Zadavatel neodpovídá za pozdní doručenínabídek zpťrsobené držitelern poštovní licence nebo kurýrrrí
služborr. Elektronické podání nabídky je rrepřípustné.
Na rrabídkLr doručenou po uplyrrrrtí lhůty pro podání nabídky se polrlíží,jako by rrebyla podána. Zadavatel
vyrozurní dodavatele o toln, že jelro nabídka byla podána po uplyrrLrtí lhťrty pro podárrí nabídky.

Zájemci podají nabídkrr písemně v uzavřené neporušetré obálce čijinénrobalrr výrazně oztračeném:

,,Drahov-obnova šachty na. vodovodu (p.č. 3320)oo
Obálka, či jiný obal a

NEOTEVIRAT.

sanrotná nabídka, budou odpovída.iícímzpťrsobenr zajištěny proti rnanipulaci (spoje
obálky a nabídky budou přeleperry a orazítkovány či jinak označeny identifikačrrím úrdajern zájemce). Na

obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

Otevírání obálek s nabídkarni bude provecleno bez účastizástrrpcťl uchazečů.Uclrazečůrnbude umožnětlo
rralrlédrrout do Protokolu o otevíráníobálek, a to po předclrozí dornluvě s adrninistrátorern výběrovélro Yizerlí.

5.

závěrečná ustanovení

Uclrazeči nernají nárok na ťrhradu nákladů spo.|errýclr se zpracovárrírn nabídky a s účastíve výběrovém řízení,
a to ani v případě zrttšenívýběrového (ízení.
Všichni uc|razeči, kteří podají nabídky v určenémtertníntt, tínrto útkonern bezvýhradně tyto zadávací
podrnírrky přijímají.
V případě rnirnořádně rrízkéceny je lrodrrotícíkornise oprávttěna požadovat na uchazeči objektivní
zdťrvodněrrí aprokázállijejí reálné dosažitelrrosti s tím, že při nedostatečném nebo trevěrohodnérn zdťlvodrrění
lrodrrotící komise nabídku uclrazeče vyřadí azadavatel uchazeče vyloučíz účastive výběrovém řízení.
Zadavaíel si vylrrazLrje právo změtrit rrebo upravit podInírrky výběrovélro řízení.
Zadavatel mťrže zrušit výběrové Yízeníaž do doby ttzavření smlouvy, a to i bez r"rdání dťrvodu.
Zadavatel si vyhrazrrje právo odrnítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlottvtt se žádrrýrn
ucIrazečem.

Oběstranyprolrlašrrjí,žepředernsoulrlasívsouladusezněním zákonač.10611999 Sb.(osvobodnémpřístr"rpu
k irrforrnacím), s možnýrrr zpřístLrpněním, či zveřejněIrím celélro výběrovéIro řízerrí včetně obsahu uzavřené
lností s tírnto výběrovýrn
srnlouvy s vybrarrýrn uclrazečem v jejírn plném znění, jakož i všeclr ťrkorrťr a
íízeníma stnlouvott soLrvisejících, ke kterému mťržekdykoli v
V Dolrrím Bukovsku drre 21 .4.2022.

Ing.

Seznam příloh:
l. Krycí list nabídky
2. Projektová dokumentace

3.

předseda představen

Návrh srrrlouvy o dílo

Přílohy tludou poskytnuty na základě elektronicky zaslané žádosti na adresu administrátora
výběrového řizení Ing. Václava Anderleho email: anderle@ bukovskavoda.cz.

