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

tel,: 385 726 419

e

-

mail : ande rl e @b ukov s kav od a. cz

Dolní Bukovsko. dIle 25.6.2020

vÝzva, K poDÁNí NegíDKy
sDRuŽENÍ nnĚsr A oBcÍ BuKovsKÁ vooa

jako veřejný zadavatel
ve snryslrt rtstatroveIrí § 2 odst. 2 písrrr. c) zákona č. l3712006 Sb., o veře.jrlých zakázkáclr, ve znění pozclě.iších
předpisů (dále jen ,,zákoll"),

vyzývá
v sottladu s ustalrovetlínr § l8 odst. 5) s přihlédnutím k ustanovení § 6 zákona a dále v souladtt se snrěrnicí
SclrLrženíměst a obcí BLrkovská voda,,Postttp z-adávání veřejných zakázek nralého rozsahLl"

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
ve smyslu ustanovení § l2 odst. 3 zákona

na stavební práce

'Oprava
l. Identifikační

zpevněných ploch areál ÚV Dotrrí Bukovskoo'
ného zadavatele
sclrLržerrí měst a obcí BLrkovská voda

Název:

Dolní Bukovsko. Týnská 292,313 65
dobrovolný svazek obcí

Adresa:

právní fornla:

tČo:

6505054

l

DIČ:
Telefon:

385 126

4l9

E-nlail:

arrclerle@

bLr

CZ6505054l

Osoba opráv

rrěná j edtrat _i nl étrenl zadavate
Adrri in istrátor výběrového iízení,.

le

:

Korrtaktní osoba pro technické ř,ešení:

2. Informace o

Drtrh

VZ dle

Ing. Bohurnil

Václav
lng. Václav
Irrg.

druhu a nředmětu veřeiné za

výše její předpokládané hodnoty:

Předpokládaná hodnota

VZ

Kornínek předseda př,eclstavenstva SMO BV
ředitel SMo BV, tel. 606 646330
ředitel SMo BV, tel. 606 646 330

Arrderle
Anderle

hodnota

YZ

Drtrh VZ clle př,cdnrčttr

kovskavoda.cz

na stavební a technologicl<é práce

VZ nralého rozsalru III. kategorie
2 600.000,- Kč bez DPH

,frm,-

Popis předmětu veřejné zakázky

je,,Oprava zpevněných ploch areál ÚV Dolní Bukovsko'o
Celkový rozsalr díla je dán zadávací dokumentací a je specifikováIr projektovou dokunlentací a soupisenr
stavebních a teclrnologických prací, dodávek a slttžeb s výkazern výrněr zpracovanýtni projektarrtenr lttg.
JaIleIn Dudíkern z IY l20l9,
Př,eclnrěteIrr plrrění této veřejné zakázky

3. zadáv ací dokumentace
1)

ifikace předmětu

Technická

Účelem stavebních a teclrrrologických prací .je ,,C)prava zpevněných ploch v areálu ÚV nolni
Pro.jektové dokLrr-netrtace ( příloha č. 4 ) a sottpistt stavebníclr prací, dodávek a sltržeb
s výkazem výrněr ( příloha č. 5 ) zpracovanýtrri projektaIttenr lItg. Janern Dudíkenr zlY12019, Zadavatel
ze.jnrérra zdťrrazriuje clodržení požadovaného rozsahu prací a objernu dodávek, lrr,rtněttí lože a únosnosti
odvoclňovacího žlabu C900 a šířky 300 Innr v litinovém provedení.
Prrjekírnott dokttnteníttcije nuínévrciíit spolu se zpr(lc:Ov(rnou nubíelkou.

Bukovsko", dle

Pokud jsou v zadávací

či pro.iektové

dokunrentaci jInenovitě uvedena označenírnateriálťr. výrobkťr Irebo

slLržeb. jedná se o popisné Lrrčenímateriálťr. výrobkťr nebo slLržeb s tírrr. že zadavatel urnožňrlie pro plnění
veř,ejné zakázky porržití kvalitativně a technicky obdobné materiál}i. výrobk),. služb), nebo ř,ešení ve stejné či

lcpšíteclrlr ické ťrrovlr i,

příloltv č.4 a 5 íéíovýzvv
2)

-

ie možnérusluí elekíronickv, viz. noslední strana íétovýzvv.

Místo plnění

PozeInky určenév PD, k.ú. Dolrrí BLrkovsko, okres ČeskéBLrdějovice, Jihočeský kraj
3)

Prohlídka místa plnění

Prohlídka po telefonické dohodě se zadavatelern.
4) Před

ané term

nenl

do 30 clnů po podpisLr stnlouvy o dílo a předánínr staverrištč
terrnírr provádění konečrré írpravy asfaltovánítn rnLrsí být dodržerl ve 4-5 Iněsíci
2020, ti po skončenízirrrní|ro období, viz ttávrh SOD )

Zahá.lení:

DokoItčerrí: 05l202l (
5)

b

í cenové nabíd

NabídkovoLl cellotl se pro ťrčelytohoto výběrového řízení rozttttrí celková cena za splnění předrnětrr veřejné
zakázky včetrrě daně z přidané hodnoty, a to absolr,rttlí částkou v českých korttnách.
Nabídková cena trrttsí být stanoveria.iako ne.ivýše přípustná a nepřekročitelná.
Celková nabídková cena bude rtvedena na krycím listu nabídky a v návrhtt stnlouvy.
Č lenění nabíclkové ceny:

. cel]a bez DPH
o DPHvKč
. cella včetně DPH

Náležitosti nabídkovéceny
Nabíclková celra nlttsí zahrnovat veškerénáklady nezbytrré k ř,ádnérntt, úrplnémLra kvalitnírnu provedení
přednrětLr zakázky včetIrě všeclr rizik a vIivů běhenr provádění díla.
Cena rnusí zahrttovat náklady na jakékoliv dalšívýdaje ntttné pro realizaci zakázky.
Uclrazeč doložízpůsob výpočtu nabídkové ceny tím, že v ráInci své nabídky předložípodrobný položkový
rozpočet (vyplní výkaz výměr se soupisem dotlávek a prací). Skladba, obsahová náplň a členěnípoložek
rozpočtu bude shoclná se skladboLr, obsaltovotr náplní a člettěnínlpoložek soupisl"t stavebních prací, dodávek a
slLržeb s výkazeIn výnlěr, který je přílohoLr č. 5 této výzvy.

Tento položkový rozpočet btrc]e doložen jako příloha ke snrlottvě o dílo.

Jednotlivé položky výkazu výměr, výměry či členěnívýkazu výměr nesnrí být mčněny. Za správrrost
výpočtťr v položkovénrrozpočttt odpovídá uclrazeč.

Dojcle-li k rtesouladtt rrtezi výka,zenl výnrěr a projektovott dokttInerrtací, .je pro statrovení nabídkovéceny
rozhodLrjící výka,z výnrěr. Yýkaz, výněrje pro zpracovárlílrabídkové cerly závazslý. [-]chazeč je povinen ověř,it
si soLrlad výkazu výnrěr stextovott a výkresovoLr částípro.jektové dokutlentace a příDadné rozpory si
vviasnit. a to dotazem zaslaným na e-mai| atlministrátora anc|er|e(a)bukovskavoda.cz neipozclěii tlo
28.7.2020. Odpověd' btrde zaslárra i ostatníIn ttcltazečťttn,ktcrýnr byla zaslána tato výz,va či přílohy této
výzvy.
Pokud zadavatel na základě clotazů uchazečůnebo z vlastního podnětLr rrpřesní obsah výkazu výrněr (např.
[ort,t-lot"t doplnění položek výkazrr výnlěr, upřesněnítn nrrtožství rlěrných jednotek, vylottčettínrpoložek
výkaz.u výrněr apod.), je uchazeč povitten tLtto ozrtánlenor_r znrěnu zahrItout do svých položkových rozpočtťt,

Variantní nabídky se připorrští a to pouze v zámčně betonového recyklátu za kamenivo přírodní ( otlvoz
vybouranéh<l materiálu původnílropovrchu betonu včetně zákonné likvidace musí být takó součástí
nabídky

).

6) Udaje o hodnotících kritériích a z

hodnocení nabítlek

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kriteriunr pro zadání veřejné zakázky nejnižšínabídkovou cenu.
Zadavatel rozhodIte o výbčrLr nejvhodnější nabídky toho uclrazeče. jehož nabídka byla podle hodnotícího
kritéria vyltodttocena jako nabídka s nejnižšíttabídkovott ceIlotl.
Rozlrodná cella pro plátce DPH je cena bez DPH a pro rreplátce DPFI cetta s DPH.

7)Požadav

l.
2.

nl

na

kvalifikace

Základníkvalifikačnípředpoklacly

tJchazeč prokáže splnění zirkladních kvalifrkačních předpokIadťr čestným prohlášením (příloha č. 2)

Profesníkvalifikačnípřetlpoklady

[Jchazeč prokáže splnění profesnícIr kvalifikačníclrpředpokladťr př"eclloženírrr:
výpisLr z obchodního rejstříl<Lr, pokucl je v něrn zapsátl, či výpisu z jiné obclobné evidence, pokud
.je v ní zapsátl, ne starší90 tlnů
t]) dokladu o oprávnění k podnikání poclle zvláštních právních předpisů v rozsahlt odpovícla.iícínl
přednlětu veřejné z,akázky (trchazeč doložízejIléIla živrtostettské listy, kottcesIlí listiny, licettce,
apod.)
c) doklad osvědčtúícíodbornoLr zpťrsobilost cloclavatele nebo osoby. jejímžprostř,ednictvírn
oclborttou zpťrsobilost zabezpečLrje, v oboru dopravníclt staveb příp. pozernnícIt staveb.

a)

Dodavatel nůžepř,edložit doklady prokazujícísplněníprofesníclrkvalifikačníchpředpokladťr v prosté

kopii. Před podpisem smlouvy o dílo je zadavaíel oprávněn do ttclrazeči požadovat přec1ložení

originálťr či ověřený kopií dokladů.

3.

Technické kvalifikační předpoklady
Uclrazeč doložísezllalll s ttvedenínr alespori 3 referenčtríchzakázek obdobnélro cltarakteru o
firtaItčnímobjerntr každéniin. l rnil. Kč bez DPH realizované dodavatelenr za posledttích 5let.
Vseztrartrrt btrde uvedetr trázev zakázky, popis zakázky, cerla zakázky bez DPH, objednatel a
kontaktrrí osoba a telefon oQiednatele. na kterérri lze získat reí'erenčrrípostrdek.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovanémrozsahu ani po případné výzvé k doplnění nabídky,

bude zadavatelem z výběrového íizenívyloučen.
8)

Platební podmín

Zálohy zadavate l rreposkytrrj e.
ZhotoviteI vystaví íakturLr do

l5

dnťr po protokolárním předání a převzetí dokončenéhodíla, součástíbLrde

sottpis skutečrlě a řádně proveclenýcll prací vystavený zhotoviteletn a potvrzetlý ob_iednatelern.
Ob.jednatel je oprávrrěrl pozastavit úlrradLr faktury až do výše |0oÁ z ceny díla bez DPI-I v přípaclě, že při
předání díla budou v protokole o předání a převzetí clíla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky nebráIrící

,ázu

užívát"lí.Objednatel je povinen uhradit pozastavetlotr částkrr do 30 dnťr ode dne, kdy objednatel písenrně
potvrdí odstrattění vad a nedodělků z př,ejírrracílro ííz,ertí.
Daňový doklad - íáktLrra nrttsí obsahovat všechtty náležitosti řádného účetníhoa daňového dokladu ve srnyslu
př,íslušných právníclr předpisťr, zejnléna zákona č.23512004 Sb., o dani z přidané lrodttoty, v platIrérrr zněItí.
Splatnost dariových dokladů bude 30 kalendář,ních dnťr od data je.iich doručeníobjednateli.

Blíže.isoLr platební podnrírrky uvedeny v závaznýclt smluvttíclr ttstalloveníclr návrhu snrlouvy o clílo, která.ic
přílolrorr č. 3 této výzvy.
9) Obchoclní podmín

Obchodrrí podmínky jsoll vylllezelly závaz,nýn ttávrhenr stnlouvy o dílo, která je př,ílohou č. 3 této výz,vy.

Návrh smlouvy o clílo musí být součástí nabídky a rrrusí:
. být potlepsaný uclrazečem čistatutárním orgáncm uchazeče v sottladu se zpťtsobenr podepisování
za společttost ttvedeIrott v obcltodním rejstř,íku či osoboLr ztt,tocttěltot_t k takovénru ítkonu; originál či

.

ověřerrá kopie pIné nroci mLrsí být v 1akovém případě soLrčástínabídky.

obsahovat př,ílohy ke smlouvě:

o Položkový rozpočet (oceněný výkaz výnrěr)
Dalšíinformace:
Zadavatel upozortluie ucltazeče, že dle závaz.ného textu návrhtt Stnlouvy o dílo je zhotovitel poviItett po celou
dobu plnění př,edměttr Snrlouvy o dílo nrít ttzavřenoLt pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné snrlouvy)
pro případ zpťrsobení škody v souvislosti svýkotrem přednrčtu této snllotrvy s po.iistnýnr plnětrítrr min. 1 mil.
Kč. Př,ed podpisen srnloLrvy o dílo bude zadavatel požadovat po Zhotoviteli přeclložení kopie výše
speciíikovarré po.jistné smlouvy, kterou Zlrotovitel předá Objednateli nejpozději ke dIti ttzavření srnlouvy o
dílo a kdykoliv na požáclání.ji v originále předložíOb.jednavateli k rralrlédnutí.
10)

Záruční rrodmín

Zadavatel požadtrje rnin. 60 měsícůzáruénídobu na celý předniět díla.
11)

Požadavky na

ní nabídky

Zadavatel doporučuje dodavatelůmo aby zpracovali nabíclku v následujícím členění:

1.
2.
3.

Krycí list nabídky- datovátt a podepsátt osobotr oprávněnou jeclnat.inrénenl či za ucltazeče (příloha č. l)
Obsah nabídky
Zmocněni v případě, že nabídku, čestná proh lášení, návrh srn lolrvy o d ílo či jakoukoli j inou část nabídky
poclepsala.|irtá osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jnrérreln uclrazeče dle výpisu z obchodrrího
rejstříku či jiné obdobné evidertce
4. Doklatly ke splnění všech kvalifikačních přeclpok|atlů ttle botlu 7) (včetně Čestnéhoprohlášení
podepsanélto osobou oprávrrěItou jednat jménern či za r"lcltazeče - příloha č, 2)
5. Návrh smlouvy - poclepsárl osobou oprávttěnou jednat jménem či za ttclrazeče (závazný vzclr je
přílohotr č. 3) s přílohami
o Po|ožkový rozpočet (vyplněný výkaz výnrěr se soupisem stavebníclr prací příloha č.5)
6. Ostatní přílohy - Harmonogram
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracováIra v českérnjazyce.
Nabídka bucle předložena kornpletně v listinrré podobě na papírr_r forrnátLr A4.
Nabídka bude svázána v jeden clokttrnettt a bLrde zajištěna proti manipLrlaci.
Pokud nabídka bucle obsahovat dalšípřílohy, pak tyto přílohy bucJou neoddělitelně zařazeny až na konci za
v lastní nabídkou uchazeče.
Nabídka rntrsí být datována, na titLtlrtín-r (krycírn) listrr podepsána uchazečel]], resp. osobott oprávnětrou k
zasttrpování statr-rtárttího orgánu uchazeče v souladu se způsobetl podepisování za společrrost ttvederrénr v
obcltodnínl rejstříkLr, příp. osobolt zmocllěIlou k takovéIntt útkolru, v takovénr případě doložíuclrazeč v
nabídce originál nebo ťrředně ověřenou kopii plné moci.
Jednotlivé listy nabídky nesnlíobsahovat přepisy. škrty čijinéírpravy.
Nabíclku, která nesplIlí požaclavky zadavatele Ltveclené v zadávacích podnrínkáclt atti po případnévýzvě
k doplnění nabíclky, hodnotícíkomise vyřadí a zadavatel vyloučíLtchazeče z účastive výběrovénr ř,ízení.
Uclrazeč rrebo skupina uclrazečůsmí podat jerl jedttr_r nabídkrr.

Uclrazeč, kteIý podal rrabídku ve výběrovénr řízettí, nesnrí být

sot"tčasIrě sttbdodavatelenr.|iného

dodavatele v

tonrtéžvýběrovén í,íz,ení.Dodavatel, který ttepodal nabíclku ve výběrovénr í,izení,však rnůžebýt
strbdodavatelenl více ucltazečti v tonltéžvýběrovónr í,ízerlí.

Pokucl dodavatel podá více nabídek sanrostatrtě nebo společně s dalšími dodavateli. tlebo podá nabídl<rr a
současně.je sLrbdodavateleItt jinélro dodavatele v torntéžvýběrovém řízení, hodnotícíkonrise všeclrIry lrabídky
podané takovýnl dodavatelenl saInostattrě či společně s jinými dodavateli vyřadí azadavatel ucltazeče vylorrčí
z účastive výběrovétn řízettí.
12) Dodatečnéinformace

Uchazečje oprávněn požadovat po zadavateli doclatečné irlíbrnlace k zadávacínr podnlínkánl.
Písenlná žirdost mLrsí být doručetta na e-mail administrátora zatlávacího řízení anderle@bLrkovskavoda.cz
nejpozděj i do 28.7.2020.

Odpověd' bude zaslárra prostřednictvítlr e-lnailu i ostatlrínl ttcltazečťttn, kterýtn byla zaslána tato výzva či
přílohy téíovýz.vy,
Zadavaíel rnťržeposkytnottt uchazečťrrn dodatečné informacekzadávacírn podrnírtkánl ibez jejich předcltozí
žádosti.
13) ZarJávací lhůta
I_,hůta, po kteror"r

je uchazeč vázán svott rrabídkotr.

Zadávací llrťrta začíná běžet okatrržikeIn skončerrí lhťrty pro podání nabídek a končípodpisem stnlouvy
s vybranýrn uclrazečeIn, popř,. zrušeItírnvýběrovéIto ř,ízení, je stattoverta nejdéle na 30 dIlí.
4. Lhůta a místo

nabídek

Lhůta pro podání nabíclek z.ačínáběžet dnern náslecltriícínr po clni zahá_icní výběrového í,ízení.
Lhůta pro podání nabítlky končídnem 20.8.2020. ve:14 hotlin.

Místo pro podání nabíclek: Sdruženínrěst a obcí BLrkovská voda,
Týnská 292,313 65 Dolní Bttkovsko.
Nabídlty lze podávat prostř,ednictvín držitele poštovní licertce nebo osotlně do kattcelář,e adIninistrátora
výběrového řízení na adrese sídla zadavatele v pracovrríclr clIrech od 8,00 do l4,00 hod.
Zadavatel neoc,lpovíclá za pozdní doručenínabídek zpťrsobené držitelem poštovnílicence rtebo ktrrýrní

službou. Elektrorr ické podán í nabíclky j e nepř,íprrstrré.
Na nabídkLr doručettott po uplyrrtrtí l|rťrty pro podání nabídky se pohlíží,jako by nebyla podána. Zaclavaíel
vyrozunrí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po Lrplynutí lhťrty pro podání nabídky.
Zájemci podajínabídkLrpísemně v ttzavřerté Iteporttšerléobálce či.iinérnobalu výrazně označenétn:

Nabídka,,Oprava zpevněných ploch v areálu ÚV nolní Bukovsko"

- NEOTEVÍRAT.

Obálka, či jiný obal a saIrrottrá nabíclka, btrdott odpovídajícínlzpůsobern zajištěny proti nranipLrlaci (spoje
obálky a nabídky bttdott přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním úda.iern zájenrce). Na
obálce musí být uvedena aclresa uchazeče.

Otvíráníobálek s nabídkarli bude provedeno bez účastizástupcťr r"rclrazečů.Uchazečťtnl bude ttnrožněno
rrahlédnoLrt do Protokolu o otevíráníobálek, ato po předchozí clonrlLrvě s adrninistrátoreni výběI,ovélro í,ízení.

5.

závěrečná ustanovení

Yýzva k podirní nabíclky ani dalšípostLrp zadavatele se

neř,íclí zákonenr

č. 13712006

sb., o veřejných

zakázkách.
Uchazeči nenlají nárok na ťrhradtr nákladů spojených se zpracováním nabídky a s úrčastíve výběrovérll ř,ízcttí,

,rhr*

a to ani v případě zrušenívýběrového íízení.

tJchazečijsoLr povinni ohlásit zadavateli znrěny, které nastaly v průběhrr výběrového í,ízení.a které se dotýka.ií
údajůpožadovaných zadavatelenl při prokazovlrní kvalifi kace.
Všichni uchazeči, kteří poda.ií nabídky v ttrčetlét-ntertrrírrtt, tírnto írkottetn bezvýhradně tyto zadávttcí

podnínky při|íma.ií.
V případě nrinrořádně nízkó ceny .ie hcldnotícíkorrrisc oprávItěIta požadovat na uclrazeči ob_iektivní
zdťrvoclrrění a prokázání.jejíreálné dosažitelnosti s tím, že př,i nedostatečnénl tlebo nevěrohoclnétn zdůvodrlční
hocínotícíkoInise nabídku ucItazeče vyřadí a zadavatel uchazeče vylotrčíz ťrčastive výběrovérrr ř,ízení.
Zadavatel sivyhrazLrie právo ověř,ovat sia upřesňovat údaje uváděné v ttabídce, jedrrat s tlchazečel]r za účelenr
získirnívysvětlrrjícíchinformací avycházet z Irich přikorrečnérnstaIrovetlí pořadí.
Zadavatel sivyhrazLrje právo ztněnit nebo upravit podnírrky výběrového í,ízení.
Vybraný Ltchazeč bude vyzvárr k uzavření stnlouvy,
Zadavatel nlťtžezrušit výběrové í,ízeníaž do doby uzavř,eItí stnlottvy, a to i bez rrdárrí dťrvodrr,
7,adavatel si vyhrazuje právo_ieclnat o předIoženétn návrlru smlottvy.
Zadavatel si vyhraztrje právo odnrítnout všecltny př,eclložené nabídky a nettzavřít strllouvt-t se žádnýnr
uchazečern.
ProhlašLrjenre, že všichtti výzvou oslovení zájernci mají stanoverty slrodIré podrnínky.

Oběstrarryprohlašují,žepř,edemsoLthlasívsoLtladttsezlrětrítnzál<onač.l06/l999Sb.(osvobodnénrpř,ístuptr
k informacínl), s nrožItýtn zpřístuprtěním, či zveřejrrěnírr-r celého výbčrového ř,ízenívčetnčobsahu uzavřené
srnlottvy s vybranýnr ucllazečetn v je.jím plnénr znění, jakož i všech írkorrůa okolIlostí stínrto výběrovýrrr
koli v budotrcnu do.iít.
řízeníIna srrlloltvott sorrvisejícíclr,ke kteréI

V Dolnínr Br-rkovskLr

§np1:

dne 25.6.2020.
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i--rg3ohurnil

předseda př,edstavenstva

Seznam příloh:
l. Krycí list nabíclky

2.
3.
4.
5.

Čestnéprohlášení o splrrění základních kvalifi kačníchpředpokladťr

Návrh smlouvy o dílo
Projektová dokutneIrtace

Slepý výkaz výnrěr

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

