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

tel.: 3B5 726 419

e-m

ail : an derl e@bukovs kav oda. cz

vÝzvl. K poDÁNí NeníDKy
SDRuŽENí naĚsr A oBcí Bt]KovsKÁ vopn
jako veřejný zadavatel

ve sInyslu ttstanovetrí zákotta č. |3612016 Sb,, o veřc.|ných zakázkách. ve zItěttípozdějšíchpřeclpisů (dále.jen
.,zákon"),

vyzývá

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
vc stnysltt ttstatrovettí uveclerlého zákolttt o veře.jných z.akázkách

na projektové práce

,,Oprava přepadu prací vody ÚV n. Bukovsko"
1.Identifikační

veřeiného zadavatele
sdrrržertí rněst a obcí Bukovská voda

Název:

DolníBLrkovsko, Týnská 292.313 65
dobrovolrrý svazek obcí

Adresa:
právní fonna:

tČo:

6505054

DIČ:

3B5 126 4l9. nlob. 606646330
anclerle(Dbukovskavoda.cz

Telefon:
E-rnail:
Osoba oprávrrěná jedrrat j rnérrern zadav
Adm in istrátor výběrového iízení:

atele,.

Korrtaktrrí osoba pro techrrické řešerrí:
2. Informace o

Drtrh

l

CZ65050541

VZ dle

Ing. Bohunlil
Ing. Václav
Ing. Václav

Korlírrek

Anderle
Anderle

př,edsecla př,edstavenstva

ředitel
ředitel

SMo BV,
SMo t]V.

SMO BV

tel. 606 646 330
tel. 606 646 330

druhu a předmětu veřejné zakázky (VZ), předpokládaná hodnota za
YZ, na projektové práce

přednrětLr

Předpokládaná ltodnota VZ

-

oclhad itlvestora

270.000.- Kč bez DPH

Předmětem plnění této veřejrré zakázky jsou

ooProjektové práce na Opravu přepadu prací vody
3. zadáv ací do kumentace
1)

Technická

fikace předmětu

ÚV U.

Bukovskooo

Úč"le* téíovýzvy je zajištění ooProjektové práce na Opravu přepadu prací vody UV D.
BukOVSkO'o 1edná se o Ilavrženíclpravy a částečnélropřeložení trasy přepadu prací vody včetně cca 7
reviztrícIt šaclret. Realizačrrípro.jektová dokttntetttace lrrltsí zejtnéna obsaltovat nateriál a skladby potrLrbí

případně arl,Itatttr, rozpočty, výkazy výrněr, hydratrlické posudky, za.jištění vyjádření dotčerrýclr orgárrti a
správců ostatních sítía všechrry dalšípodklady plyrrotrcí z předpisů a llorell, tak aby nrohl být projekt předán
včetně žádosti tta stavební a vodoprávtrí írřad, Trasa.ie blížespecifikovaná v obrazové příloze obsahrrjící
sitLtaci stávajících řadů s ozIračetrírrrpožadované|roťrseku k výměně a přeložce v celkové délce cca 250 m DN

500, včetttě napojení dešt'ových svodťr a odtoku z čerpacístartice, V trase potrubí přepacltr btrde
vypro.jektováno i Lrloženípotrubí 2x PE 90 pro srrryčku na stávající tepelné čerpacllo. Stávajícítrasa je
v ltlotrbce icca 4 rn a její nová trasa musí clclpovídat nivelitě gravitačníhopřepadLr nrezi kalovýnri laguttatni a

př,epadu prací vody z aktttnulace. Část trasy Ltvttitř areáltt se ttachází pod zpevněrlýrn povrchetn betonovýclt
partelťt, tyto budoLr odstraněrty a rrásledně provedena potrze dočasná úrprava povrchu po výkoptr. Vzlrleden
k jednoznačrlélntt rozsalrrr projekt zpracovat jednostupňově.iako projekt k realizaci. Oprava rntrsí probíhatbez
přerušení praní filtrťr, čerpirrríprací vody cca lx týdně ( Iravrlrtrout náhradní přečerpávání prací vody). Vše
zpracovatté v píseInné podobě 6x paré a2xna datclvénr nosiči CD a lx Flash.
2)

Místo

nt

Areá| Upravny vody Dolní Bukovsko
3) Prohlídka místa plnění

Dohodnout individuálně s admirristrátorem.
4) Předpokládané termí

l

po podpisu srrrlottvy

Zahájerlí:

Dokončení:
1 5 . l 2.2022 proj ektová dokttInentace
3|.3.2023
ištění stavebního a
5)Z
í cenové nabí
NabídkovoLl cellotl se pro ťrčelytohoto výběrového í,ízenírozulltí celková cena za splrrění předmětu veř,ejné
zakázky včetně claně z přidané lrodnoty, a to absolttttrí částkorr v českých korttnáclr.
Nabíclková cetra rnttsí být starroverra jako nejvýše přípustrrá a nepř,ekročitelná.
C]elková nabídková cena bucle ltvedetla na krycínl listrr nabídky a v návrltrt smlouvy.
Č lenění nabídkclvé cerry:

. cella bez DPřl
o DPHvKč
. cella včetně DPFi

Náležitosti nabídktrvé ceny
Nabíclková cetra rnltsí zalrrtlovat veškeré náklady nezbytné k řádnérrrLr. úplrrérnu a kvalitnírrru provedettí
předmětu z.akázky včetně všech rizik a vlivťr běhern provádění díla,
c]ena nrusí zalrrIrovat náklady na jakékoliv dalšívýdaje ntttné pro realizaci, projektu včetně zajištění všech
i se.i íc ích dotčených orgán ů i nstituc í.
Tato rlabídková ceIra bude uvecletra ve sIrrlolrvě o dílo.

vyj ádřen í sotrv

Dojde-li k nesouladu při zpracování nabídkové cena ie nutno si ie vyiasnit. a to dotazem zaslanÝm na e-

mail administrátora anderle@bukovskavoda.cz neipozděii do 27.7.2022. Odpověd' bude zaslána
ostatn ím uchazečům, kterým

byla zaslána tato

vý zv a č i

přílohy íétový zvy

.

Variantní nabídky se nepřipouští.

6)

eo

hodnotících kritériích a z

b hodnocení nabídek

i

Zadavatel zvoliljako záklaclrlí hodnotícíkriterittrl pt,o zacláttí veř,e.jlré zakáz,ky ncjnižšínabídkovou cenu.
Z,adavtltel rozhcldlte o výběrtr ne.ivhodnější rlabídky toho uollazeče. .jehož nabídlia byla podle hodnotícíhc,l
kritéria vyhodnocena.jako nabídka s ne.|n ižšírlabícJkclvoLr oc|lo[l.
Rozhodná cella pro plátce DPII.je cena bez DPlIa pro lleplátce DPF] celra s DPtI.

Požadav

l.

na

Zanl

í kvalifikace

Profesníkvalifikačnípř,edpoklacly

Uchazeč prokáže spl něn í profesn ícIl kva l iíl kačn ích před poklacl ťr př,ecl ložen ínr
a) výpisLr zobchodrrího re.istříkLr, pokLrd.ie v tlěnl zapsán, či výpisLr zjinó obclobné evidence, pokud
.je v nízapsán. ne starší6 mčsíců
b) dokladLr o oprávnění k podrlikání poclIe zvláštních právních předpisťr v rozsalrlt odpovída.iícínr
př,edrnětLr veřejné zakázky (uchazcč cloložíze.jnléna živItosterrské listy. koltcesrtí listiny, licetrce,
:

c)

apod.)

doklad osvědčtliícíodbornotr zpťrsobilost dodavatele nebo osoby,.iejínžprostř,edrlictvínr

odborrlou zpťrsobilost zabezpečLrje, v obortt potřebnén pro zpracování projektu a posudku dle této

výzvy

Dodavatel mťrže předložit doklady prokaztrjícísplrrěníprofesních kvalifikačníchpředpokladů v prosté
př,edložení
originálťr či ověřený kopií dokladů.

kopii. Přecl podpiselrr srnlouvy o dílo je zadavateI oprávněn po Lrcltazeči požadovat

2.

Technickékvalifikačnípředpoklady
UcIlazeč doložísezllaln s uvedeItínr alespoň

2, relerenčnícllzakázek

obdobrrého clrarakteru

realizovaIté dodavatelettl za posleclních 5 let.
V seztrarntt bLtde uveden název zakázky. popis zakázky. cerla zakázky bez
koIttaktní osoba a teleíbrl ob_iedrtatele. ntr kterénr lze získat reíěrenčrtíposudek,
8) Platební

DPII, ob.iednatel

a

m

Zálohy zaclavatel neposkytLr je.
ZhotoviteI vystaví í'aktLtru do

l5

dnťr po protokolár,nínr přecláItí a př,evzetí dokonče ného projektu, postrdktr.

potvrzellý objednatelenl.
Dariový cloklad - íhkttrra nrttsí obsalrovat všechIty náležitosti řádného írčetníhoa daňového clokladLr ve st-nysllt
příslušných právrlícIr předpisťr. ze.itnétta zákorla č.23512004 Sb,. o dani z př"idanó ltodnoty, v platIlérn znění.
Splatnost claňových dokladů bLrde 30 kalendářníclr dnťr od data je.iich dorr-rčeníobjedrrateli. V případčpředání
projektové doktttrrentace. bez stavebIlího povolcní zaclavatel připouští dílčífákttrraci tla konci roktr 2022
v tnaxinlální částce B0 Yo z, vysor-rtěženécetty.
součástí bude sottpis skutečně a ř,áclně provedených prací vystavený zhotovitelerrr a

Blížejsou platební podInínky ttvedetly v závaznýclt stlluvttíclt ltstatloveních návrltLr snllouvy o clílo. která je
přílohou č. 3 tóto výzvy.
9) Obchodní podmin

ObchodnípodInínky jsou vynrezeny závaznýtl trávrheIrr stnlottvy o dílo, která je přílolrou č.3 této výzvy.
Návrh smlouvy o dílo musí být součástí nabídky a t-t-tttsí:
. být podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladtt se zptisobettr podepisování
za společnost ttveclenolt v obclrodním re.jstříkLr či osobou zlTlocllěIloll k takovérnu ítkonu; originál či
ověřená kopie plnó nroci nrLrsí být v takovénr případě součástí nabídky.
10)

Záručnípodmínk

Projekt a posudek nrusí splňovat legislativrrí podmírrky po celou clobu její platnosti.
11)

Požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel tltlporučuje clotlavatelůmo aby zpracovali nabídku v násletlujícínr členění:

l. Krycí list

nabídky- clatován a podepsáIr osobott opr,ávIrěrlotr jednatjnlérrenr či za Lrchazeče (příloha č. l)

2.
3.

Dtlklatly ke splnění všeclr kvaliíikačníchpředpokladů clle botlu 7.
Návrh smlouvy - podepsán osobotr oprávněnou_iednat jrnéIrern či za uclrazeče (závazrý vzor.ie
přílohou č. 3)

Potlmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka lrude zpracovátla v českénr_iazyce,

Nabídka bude předložena konlpletně v Iistinné podobě tta papírtt fornátu 'A4.
Nabídka bude svázáIta v jeden dokunrent a brrde zajištěna proti nlaniptrlaci.
Nabídka mtrsí být datováIta. na tittrlnínr (krycínt) listu podepsána ucltazečelT, resp, osobou oprávttěIlcltt k
zastrrpování statutárnílro orgánu uchazeče v sottladu se zpťrsobetrr podepisování za společnost uvederlórn v
obchodnítn rejstř"íku, příp. osobott ztttocIrětlou k takovérnu ťtkonu, v takovénr případě doložíltclrazeč v
nabídce originál nebo ťrř,edně ověřenott kopii plné nroci,
Nabídku, která rresplIrí požadavky zadavatele uvedetté v zadávacíclr podmínkáclr ani po případné výzvé
k doplnění nabíclky. hodnotícíkomise vyřadí a zaclavatel vylorrčíuc|razeče z účastive výběrovénr ř,ízetrí.

12\ Zadávací lhůta
Lhťrta. po kterou je trchazeč vázán svott nabídkou.
Zadávací llrťrta začínáběžet okanržikern skoItčettílhůty pro podání nabídek a korrčípodpisenr snrlouvy
s vybranýrn tlchazečeIn, popř,. zrr.ršenírn výběrového řízení..ie starlovena nejdéle na 30 clní.

4. Lhůta a místo

ání nabidek

[,hůta pro podánínabídek začínáběžet dnem následLrjícínr po clrrizahájeIlívýběrového řízení.

Lhůta pro potlání nabídky končídnem 23.8. 2022 ve:14 hodin.

Místo pro potlání nabídek: SdrLržení nrěst a obcí BLtkovská voda,
Týnská 292,313 65 Dolní [}ukovsko.
Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do katrceláře adrninistrátora
výběrovéhoř,ízenínaadresesídlazadavatelevpracovníclrdneclrod8,00do l4,00hod,
Zadavatel rreodpovídá za pozdní dortrčenínabíclek zpťrsobené držitelerrr poštovnílicetrce nebo kurýrní
službou. Elektronické podání nabídky je

nepř,ípLrstrré.

Na nabíclku dorltčerrott po uplyntrtí lhťrty plo poclání nabídky se pohlíží,jako by nebyla podána, Zaclavate|
vyrozttmídodavatele otolT, že jeho nabídka byla podána po trplyrrutí lhůty pro podánínabíclky.
Zá_ierrlci podají nabídku písernrlě v uzavřetté neporušenéobálce čijinénrobalu výrazrtě označeném:

,,Nabídka na projektové práce na,,projektové práce na opravu přepadu prací
vody UV D. Bukovsko"

NEoTEVÍnar.

Obálka, či .iiný obal a sanlotná nabídka, budou odpovída.|ícímzpťrsobem zajištěny proti nlarripulaci (spoje
obálky a nabídky br-rdor.r přelepeny a orazítkovány či jinak ozItačeny identifikačnírnírdajenl zájemce). Na
obálce musí být uvedena adrcsa uchazeče.
Otevírání obálek s nabíclkanri bude provedetro bez účastizástLrpcťr uchazečťt.Uchazečůmbude umožněno
ttahléclIrotrt clo ProtokcllLr o otevíráníobálek, a to po př,eclchozíclomluvě s aclntittistrátorem výběI,ového í,izení.

5.

závěrečná ustanovení

Uchazeči neInají nárok tla úhradLr nákladů spojených se zpracovánírrr nabídky a s ťrčastíve výběrovétn ř,ízeIlí,
a to ani v případě zrušenívýběrového í,ízení.
Všiclrni uchazeči, kteří poda.jí nabídky v ltrčerrétnterrlíntt, tírnto útkonern bezvýhraclně tyto zadávací
podmínky přijínrají.
V případě nirnoř,ádně nízkécerly je hodnotícíkornise oprávněrla požadovat tla ttchazeči objektivní
zclůvoclněnía prokázání.je_ií reálné dosažitelnosti s tíIn, že při nedostatečttétn rrebo tlevěrohodnétrr zdťrvodnění

hodnotící kotnise nabídkLr ttclrazeče vyřaclía zadavatel ttchazcče vylotrčízúčastive výběrovétn ř,ízertí.
Zaclavatel si vyhrazuje právo znlěnit rtebo Ltpravit podmínky výběrového í,ízení.
Zadavatel nlťtžezrušit výběrové í,íz,eníaž. clo doby ttzavř,etrí sIrrlouvy, a to i bcz Lrdání dtivodLr.
7,adavatet si vyhrazLrje právo odrnítttout všechny př,edloženénabíclky a Ileuzavř,ít strllortvtt se žádrrýnr
ltcIrazečet,t,t.

Obě strany prolrlašují, že předenr sotrhlasív sottladu se ztlěrlíll-t zákclna č. l06/l999 Sb. (o svobodnéIn přístrrpLt
k inforntacírn), s rnožnýtn zpřístLrpněnínr, či zveřejrtěnínr celého výběrového řízení včetně obsahu uzavřetté
stnlouvy s vybranýnl tlcllazečelT v jejírn plrrérl znérlí..jakoži všech ťrkonťr a okolrtostí s tírnto výběrovýnr
ř,ízettínr a sInlottvot_t soLrvise.iících, ke kterémtt tnůžekdykoli v

],,1,ryí 11i

V Dolním Btrkovsktr dne30.6.2022.

fi (lBcí

,

(1)
',;tO

!,J j41
Ing. Boh

Seznam příloh:
l . Krycí list nabídky

2.
3.

př,edseda

BV

Situace stáva.jících řadů s oztračetlítrr požadovarrého ťrseku k výněně.

Návrh stnlottvy o dílo

Přílohy budou poskytnuty na základě elektronicky zaslané žádosti na adresu administrátora

výběrového íízeníIng. Václava Anderleho email: anderle@ buktlvskavoda.cz.
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