Výzva
k podání nabídky a prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení na akci:

Zakázka:

„Kanalizace a ČOV Zděchov“

Druh zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel:

Obec Zděchov, Zděchov 175, 756 07, IČ 00304484

Zastoupen:

Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce Zděchov

Způsob zadání:

veřejná zakázka zadaná dle Metodického pokynu pro zadávání a
hodnocení veřejných zakázek Obce Zděchov (nejedná se o
zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách)

Zadavatel veřejné zakázky – Obec Zděchov, zastoupena starostou obce Ing.
Tomášem Kocourkem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení na akci

„Kanalizace a ČOV Zděchov“

a) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Osoba pověřená výkonem
zadavatelské činnosti:
Telefon, fax.:
e-mail:

Obec Zděchov
Zděchov 175, 756 07 Zděchov
00304484
Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce
571 449 020
starosta@zdechov.cz

b) Přesné vymezení předmětu zakázky
Název zakázky:
„Kanalizace a ČOV Zděchov“ – projektová dokumentace pro stavební povolení.
Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Dokumentace pro stavební
povolení musí obsahovat projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní
správy, podání žádosti o stavební povolení a vydání pravomocného stavebního
povolení.
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Dokumentace bude předána v tištěné formě v 6 vyhotoveních a v digitální formě
v jednom vyhotovení na CD.

Rozsah a obsah projektové dokumentace:
A. Průzkumné práce:
- zaměření stávajícího vedení inženýrských sítí, zajištění potřebného
polohopisu a výškopisu, provedení potřebného stavebního průzkumu pro
potřeby zpracování PD, zajištění mapy KN a veškeré související práce s tímto
stupněm PD
B. Projektová dokumentace pro stavební řízení
- dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v souladu a nutném
rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Projektová
dokumentace bude zpracována v 6 vyhotoveních.
- rozpočet stavby a výkaz výměr bude zpracován ve dvou vyhotoveních a 1 x
v digitální formě na CD ve formátu *.xls, položky kpl budou minimalizovány
- projektová dokumentace bude odevzdána kromě tištěné podoby také na
digitálním médii ve formátu *.pdf a *.dwg.
Do ceny bude dále zahrnuto:
• Svolání min. jednoho pracovního výboru před dokončení dokumentace pro stavební
povolení
• Zajištění aktuálního snímku mapy KN pro potřeby stavebního řízení
Dokumentace bude sloužit zároveň jako dokumentace pro výběr dodavatele.

c) Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně na CD na základě výzvy
uchazeče k poskytnutí zadávací dokumentace na email starosta@zdechov.cz.
Žádost (výzva) musí být zadavateli doručena emailem, osobně nebo písemně na
adresu:
Obecní úřad Zděchov
Zděchov 175
756 07 Zděchov
Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 2 dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace Vám bude poskytnuta bezúplatně, bude k vyzvednutí
v sídle zadavatele po předešlé telefonické dohodě.
Kontaktní osoba v případě dalších požadovaných informací pro zpracování
nabídky:
Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce
Telefon, fax.:
571 449 020
e-mail:
starosta@zdechov.cz
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d) Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Profesní kvalifikační předpoklady
- Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán ne starší 90-ti dnů –
prostá kopie
- živnostenské oprávnění opravňující dodavatele k činnosti s předmětem podnikání
nezbytným ke splnění předmětu zakázky - projektová činnost – prostá kopie.
- doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizaci) dodavatele nebo osoby jejímž
prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje. Je-li pro plnění
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Autorizace požadována
v oboru vodohospodářské a dopravní stavby – prostá kopie
Technické kvalifikační předpoklady
- seznam min. 3 obdobných prací provedených dodavatelem
Čestné prohlášení – originál prohlášení.
Splnění těchto kvalifikačních předpokladů (mimo Čestné prohlášení) se
prokazuje prostou kopií příslušných dokladů, na výzvu zadavatele je uchazeč
povinen nejpozději do 5 dnů předložit originál požadovaných dokumentů
nebo ověřenou kopii.

e) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3. 5. 2011 do 15.00 hod.
Místem pro podání nabídek je Obecní úřad Zděchov, Zděchov 175, 756 07
Zděchov v pracovní dobu:
7.00 – 11.30 a 12.00 – 16.30 hod.
pondělí a středa
úterý, čtvrtek a pátek
7.00 – 11.30 a 12.00 – 13.00 hod.
Nabídky je možno podat doporučenou poštou nebo předat osobně na Obecní
úřad Zděchov, Zděchov 175, 756 07 Zděchov. Za podanou nabídku se má ta
nabídka, která byla doručena na Obecní úřad nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek. Elektronicky podané nabídky nejsou přípustné.
Nabídky budou v zapečetěné obálce, obálka bude označena heslem "Neotvírat –
Kanalizace a ČOV Zděchov". Na obálce bude zřetelně uvedeno označení
uchazeče.
Otevírání obálek je neveřejné.
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f) Údaje o způsobu hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:
1. Výše nabídkové ceny bez DPH 80 %
2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace 20 %

g) Informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné
informace
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno požadovat písemnou
formou u zástupce zadavatele – Ing. Tomáše Kocourka. Žádost o dodatečné
informace musí být zadavateli doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro
podání nabídek. Zástupce zadavatele odpoví na tyto dotazy nejpozději do dvou
pracovních dnů po obdržení písemné žádosti.

h) Další požadavky zadavatele
Doba plnění zakázky:

květen 2001 – dokončení dle nabídky

Místo plnění zakázky:

Zděchov

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

i) Obsah a způsob zpracování nabídek
Nabídka bude zadavateli doručena v počtu 2 ks originálů. Dodavatel může podat
pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem
jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky
budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka uchazeče nesmí
obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka
bude zpracována v tištěné podobě, v českém jazyce, zabezpečena proti
neoprávněné manipulaci, na přelepu opatřena podpisem a razítkem (v případě, že
uchazeč používá v obchodním styku razítko).
Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály),
pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou
uchazeče. Jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé listy budou
rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.
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Nabídka musí být předložena v tomto členění:
A. Krycí list nabídky (vyplněný krycí list ((v tištěné formě)) – vzor je přílohou č.
1 Výzvy
B. Návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí být v souladu
s podmínkami uvedenými v této Výzvě a musí být podepsán oprávněnou
osobou a opatřen razítkem.
C. Prokázání splnění kvalifikace dodavatele - doklady
D. Přílohy

j) Způsob zpracování cenové nabídky
Celková cena bez DPH
výše DPH
Celková cena vč. DPH
Bude předložena rekapitulace ceny na inženýrské objekty (ČOV) a liniové stavby
(kanalizace). Zadavatel neposkytuje vybranému uchazeči zálohy.

k) Práva zadavatele
1.
2.
3.
4.
5.

Soutěž zrušit bez uvedení důvodu
Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
Odmítnout veškeré předložené nabídky
Nehradit uchazečům náklady vzniklé účastí v soutěži
Jednat s vybraným uchazečem o konečném znění smlouvy o dílo

Ve Zděchově dne 15. 4. 2011

…………………………………..
Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce Zděchov
oprávněná osoba zadavatele
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