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

tel.: 385 726 4I9
s kav oda. cz

-mail : anderle@bukov

vÝzvl, K poDÁNí N.lBíDKy
sDRUŽENí nnĚsr A oBCÍ BuKovSrÁ voo.t
jako veřejný zadavatel

ve smyslu ustanovení zákonaé,13612016 Sb., o veřejnýchzakázkách,
,,zákon"),

ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen

wzýyá

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

na projektové práce
,,

Oprava vodovodního potrubí DN 500o 400 v areálu V1,8 a ZD Dolní Bukovskoóo

l. Identifikačníúdaje veřejného zadavatele
sclrrržerrí měst a obcí Bukovská voda
Dolrrí Brrkovsko, Týnská 292,313 65

Název:
Aclresa:

právní fonna:

dobrovolrtý svazek obcí

lČo:

6505054

DIČ:

1

E-rnail:

CZ65050541
3B5126 4l9, rnob. 606646330
an cler le(@ brr kov skav oda. cz

Osoba oprávněná jednat jInénern zadavatele,.
Adrninistrátor výběrovélro řízeni,.
Korrtaktlrí osoba pro teclrnické řešení:

Bolrurnil Kon-rírrek př,edseda představenstva SMO BV
Václav Arrderle ředitel SMo BV, tel. 606 646 330
Ing. Václav Anderle ředitel SMo BV, tel. 606 646 330

Teleforr:

2. Informace o

IIrg.
Irrg.

druhu a předmětu veřeiné zakázky (vz), rlředpokládaná hodnota zalai

YZ

Druh VZ dle předmětu

Předpokláclaná hodtrota VZ

-

odhad investora

na projektové práce.

390.000,- Kč bez

DPI,,I

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsotl

,oprojektové práce na

Opravu vodovodního potrubí DN 500, 400 v areálu Y18 a ZD
Dolní Bukovsko"

3. zadáv ací dokumentace
1)

Technická

ifikace nřeclmětu

Účelem této výzvyje zajištění,,projektové práce na Opravu vodovodního potrubí DN 500, 400 v
areálu V18 a ZD Dolní Bukovsko" jedná se o navrženíopravy původního, výtlačného vodovodního
potrubí z roku l970, směr J. Hradec, litina DN 400 v délce cca 650 m, výtlaěného potrubí surové vody DN
500, také v délce cca 650 m. a dále přepojení výtlaku surové vody z vrtu V l 8. Trasa je blížespecifikovaná

v obrazové příloze - situace stávajících řaclťr s oztračerrínlpožadovaného útsekr"r k výrrrěně. Trasa bude
rozdělena na dvě samostattté etapy ( stavební soubory ), včetně rozdělení ve výkazu výrněr a rozpočtu, tak aby
mohly být případně sanlostatttě rea|izovány v jirrých časových írsecích. PD musí zejména obsahovat navržení
nálrradrríIro zásobování by-pasem, Itavržení skladby artnatur, rozpočty, výkazy výměr, hydraulické posudky,
zajištění vyjádření dotčených orgánťt, zejména správce komunikace a správcťt ostattríclr sítía všechny další
podklady plynoucí s přeclpisti a norem. Součástínabídky jsorr i náklady spojené tta vstuptríjedrrárrí, přípaclné
písernnésdělerrí o prťrbělrLr zpracování PD s nrajiteli opravou dotčenýclr pozernků PD požadtrjerne
zpracované v písemttépodobě 6x paré a2 x na datovénr nosiči CD a l x flash.
2)

Areál vrtu

Místo plnění
V 18 a ZD Dolní Bukovsko.
prohlídka místa nlnění

Dolrodnout individuálrrě s administrátorem.
ané termínv plnění
po podpisu smlouvy

Zahájení:

Dokončení:

1012021

cenové nahíd

ůsob

NabídkovoLl cel]ou se pro úrčelytohoto výběrového řízení rozumí celková cena za splnění předrnětu veřejné
zakázky včetně darrě z přidané lrodnoty, a to absolutllí částkotr v českýclr korunáclr.
Nabídková cena rnusí být stanoverra jako nejvýše příprrstná a rrepřekročitelná.
Celková nabídková cena bude ltvederra na krycím listu nabídky a v návrhtt smlouvy.

Členěnínabídkovéceny:

.
o
.

cella bez DPH
DPI,I v Kč
cena včetně DPH

Náležitosti nabítlkovéceny
Nabídková cetla trrttsí zalrrnovat veškeré náklady nezbytné k řádrrérnrr, úrplnémr.r a kvalitnímu provedení
předrnětu zakázky včetně všech rizik a vlivťr bělrem provádění díla.
Cena musí zahrIlovat náklady rra jakékoliv dalšívýdaje nutné pro realizaci, projektu ( doprava, poštovné,
správní poplatky apod. ) včetně zajištěnívšech vyjáclření souvisejících dotčených orgánťr institLrcí potřebných
k zajištěníVH povolení.
Tato nabídková cena bude uvedetra ve smlotrvě o dílo.

Dojde-li k nesouladu při zpracování nabídkové cena ie nutno si ie wiasnit. a to dotazem zaslanÝm na email administrátora anderle@bukovskavoda.cz neipozděii do 16.6.2021. Odpověď bude zaslána i
ostatním uchazečům, kteqým byla zaslánatato výzva či přílohy této výzvy.

Variantní nabídky se nepřipouští.
6) Udaje o hodnotících kritériích a

hodnocení nabídek

Zadavatel zvo|iljako základní hodnotícíkriteriunr prozadání veřejrré zakázky nejnižšínabídkovoucenu.
Zadavatel rozlrodne o výběru nejvhodnější nabídky tolro uchazeče, jelrož rrabídka byla podle lrodrrotícího
kritéria vylrodnocena jako nabídka s nejnižšírrabídkovoLr cenoll.
Rozlrodná cena pro plátce DPH je cena bez DPH a pro neplátce DP[l cena s DPH.
7) Požadav

1.

na

nění kvalifikace

Profesníkvalifikačnípředpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifi kačníchpředpokladů předložením

:

a)
b)

výpisLr zobchodního rejstř,íktr, pokud je v něrn zapsáIr, či výpistr

je v rrí zapsátl, ne starší6 měsíců

zjiné obdobrté evidence, pokltd

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštníclr právrtích přeclpisťr v rozsahu odpovídajícínl
př,edmětu veř,ejné zakázky (uchazeč cloložízejména živrtosterrské listy, koncesní listirry, licetrce,
apod.)

c)

doklad osvědčdícíodbornou zptisobilost dodavatele nebo osoby, jejímžprostř"ednictvírrr

odbornou zpťrsobilost zabezpečLrje, v obortt potřebnérn pro zpracování projektu a posudktt dle této

výzvy

Dodavatel rnťržepředložit doklady prokazrrjícísplněrrí profesrríolr kvaIifikačních přeclpokladů v prosté
kopii, Před podpisenr snrlouvy o dílo je zadavatel oprávněn po uchazeči požadovat předložení
originálťr či ověřený kopií dokladů.

2.

Technickékvalifikačnípředpoklady
Uchazeč doložísezllaln s uvedenínl alespoň

2,

referenčníchzakázek obdobrrého clrarakteru

realizované dodavatelettr za posledních 5 let.
V seznatnu bude uveden název zakázky, popis zakázky, ceIra zakázky bez
kontaktní osoba a telefon objednatele. na kterénr lze získat referenčrríposudek.

8)

DPH,

objedrrate| a

Platební podmínky

Zálol"ry zadav atel neposkytrrj e.

Zlrotovitel vystaví fakturu do 15 dnťr po protokolárnínr předáttí a převzetí dokorrčeného projektrr, posudku,
sor"rčástíbude soupis skutečrrě a řádrrě provedených prací vystavený zlrotovitelem a potvrzený objednatelern.
Daliový doklad - faktura musí obsalrovat všechny náležitosti řáclného účetIríhoa daňovélro dokladu ve smysltt
příslušných právrr ích předpisťr, zej tnéna zákorra č. 23512004 Sb., o dani z přidané lrodnoty, v platrrérn nlění.
Splatnost dariových dokladů bude 30 kalendářních dnťr od data jejich doručeníobjedrrateli.
Blížejsou platební podrrrínky uvedeny v závanlýclr stnluvníclr ltstatroveních návrlru snllouvy o dílo, která je

př,ílolroLr č. 3 této výzvy.

Obchodní

m

Obclrodní poclnrínky jsoll vylTlezeny závazným návrhem smlouvy o dílo, která je přílolrou č. 3 této výzvy.
Návrh sm|ouvy o dílo musí být součástí nabídky a tnusí:
. být podepsaný uchazečem čistatutárním orgánem uc|razeče v souladu se zptisobern podepisovárrí
za společnost uvedenott v obclrodnírn rejstříku či osoboLr zmocněnott k takovému írkonu; originál či
ověřená kopie plrré nroci musí být v takovérn př,ípaclě součástí nabídk},.
10)

Záruční

I

Projekt a posLrdek rnusí splňovat legislativIrí podrnínky po ce|ou dobu její platnosti.
11) Požadav

na zpracování nab

Zadavatel doporučuje tlodavatelům, aby zpracova|i nabídku v násletlujícím členění:

1. Krycí list nabítlky- datováIt a podepsán osobou oprávněnou jedtrat jménern či za uchazeče (příloha č. 1)
2. Doklady ke splnění všech kvalifikačních předpokladů dle bodu 7.
3. Návrh smlouvy - podepsátr osobou oprávněnou jednat jménem čiza uclrazeče (závazný vzor je
přílohou č. 3)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bttde zpracována v českénrjazyce.
Nabídka bude předložena kompletně v listirrrré podobě na papíru I'orrnátu A4,
Nabídka bude svázárra v jederr dokument a bucle zajištěna proti maniptrlaci.
Nabídka mrrsí být datována, na titulrrínr (krycím) Iistrr podepsána uchazečelTl, resp. osobou oprávnětrott k
zastupování statutárního orgánu ttcltazeče v souladtt se zpťtsoberl podepisováni za společnost ttvedettéIn v

obchodnítn re.istř,íkLr, příp. osobott ztrrocIrěttou k takovérrrtt ťtkorttt, v takovétn přípaclě doložíuclrazeč v
nabídce originál nebo úrř,edrrě ověřenou kopii plné rnoci.
Nabídku, která rresplrlí požadavky zadavatele uvedené v zadávacic|r podmínkáclr ani po případrré vý,zvé
k doplněnínabídky, hodnotícíkonrise vyřadí azadavatel vyloLrčíuohazeče z ťrčastivevýběrovénr řízetrí.

12) Zadívacílhůta
Lhťrta, po kterou je rrchazeč vázátt svou nabídkoLr.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikenr skotlčettí lhťrty pro podání nabídek a končípodpisern smlottvy
s vybranýnr uclrazečenr, popř,. zrttšettím výběrového ř,ízení,.je stanovena nejdéle rra 30 dní.

4.

Lhůta a místo

ání nabídek

Llrůta pro podání rrabídek začínáběžet drrern následrrjícínr po drri zahájerrí výběrového (ízení.

Lhůta pro podání nabídky končídnem 23.6.202|vez 14hodin.
Místo pro podání nabídek: Sdruženíměst

a obcí Brrkovská voda,
Týnská 292,373 65 Dolní Brrkovsko.
Nabídky lze podávaí prostřednictvírn clržitele poštovní licence nebo osobně do karrceláře administrátora
výběrového Yizenínaadrese sídlazadavatele v pracovníclr dnech od 8,00 do l4,00 hocl,
Zadavatel neodpovídá za pozdní doručenínabídek zpťrsobené držitelem poštovnílicence rrebo kurýrní
služborr. Elektronické podání nabídky je nepřípustrré.
Na nabídkrr doručenou po uplyrrtrtí lhťrty pro podání nabídky se polrlíží,jako by nebyla podárra. Zadavatel
vyrozutní dodavatele o toln, že jeho rrabídka byla podána po Lrplyrrrrtí lhťrty pro podání nabídky.

Zájenci podají rrabídku písemrrě v uzavř,ené neporušenéobálce čijinérnobalu výraztrě oztračenérn:

,,Nabídka na projektové práce na Opravu vodovodního potrubí Dl\ 500, 400 v
areálu Vl8 a ZD Dolní Bukovsko"

NEoTEVÍnar.

Obálka, či jiný obal a sarnotná nabídka, budou odpovídajícírnzpťrsobem zajištěny proti manipulaci (spoje
obálky a nabídky budou přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačnímúrdajern zá.jernce). Na
obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Otevírálrí obálek s nabídkami bLrde provedeno bez úrčastizástLrpců uclrazečti. Uclrazečůrn bude umožněno
nalrlédnorrt do Protokolu o otevírání obálek, a to po předc|rozí dornlrrvě s admirristrátorem výběrovélro íízení.

5.

závěrečná ustanovení

Uclrazeči nemají Ilárok na ťrhradu nákladťr spojenýclr se zpracovánírn rrabídky a s ťrčastíve výběrovénr řízerrí,
a to ani v případě zrušení výběrového Yízení.

Všichni uclrazeči, kteří podají nabídky v určenémtermínrt, tínrto írkonem bezvýhraclně tyto zadávací

podnrírrky přijímají.
V případě rnirrrořádrrě nízkéceny je hodnotícíkonlise oprávněna požadovat na uchazeči objektivní
zdtivoclněrrí aprokázátlíjejí reálné dosažitehtosti s tím, že při nedostatečnémnebo nevěrolrodIrém zdťrvodnění
hoclnotící komise nabídku uchazeče vyřadí azadavate| uchazeče vylorrčízúrčastivevýběrovém řízerrí.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit trebo upravit podrrrínky výběrového Yízení.
Zadavaíel mťtže zrušit výběrové íizerlíaž do doby uzavření srnlouvy, a to i bez rrdárrí dťrvodu.
Zadavatel si vylrraztrje právo odmíttrout všecltny předložerré nabídky a nettzavřít srnloltvtt se žádnýrn
ttchazečem.

Obě strany prohlašrrjí, že předern soulrlasí v souladu se ztrětrírn zákona č. l06/l999 Sb. (o svobodnérn přístLrpu

k irlfonnacíIn), s rnožnýrn zpř,ístupněnínr, či zveřejrrěnínr celélro výběrového řízerrívčetně obsahLr uzavř,ené
stnlouvy s vybranýnl uclrazečetrr v je.|íni plnénr znění. .iakož i všech ťrkonťr a okolrrostí s tírrrtcl výběrovýnl
ř,ízenínl a sr-nlottvtlt-t souvisejících, ke kterétrrtt nlťtžekdykoli v brrdoucnu dojít.
V Dolnírn Bukovsku dne27.5.202l.

(1)

Seznam příloh:

l.
2.
3.

ťax:

Krycí list nabídky

723 4ig, lúú:

Situace stávajících řadťr s označetríIrr požadovaného írsekrr k výměně.
Návrlr srrrlorrvy o dílo

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