VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:
Obec Zděchov
Sídlo:
756 07 Zděchov 175
IČ:
00304484
Akce :
Kanalizace a ČOV Zděchov – technický dozor investora
Zadavatel vyhlašuje dle čl.7 Směrnice MŽP č. 12/2012 a pokynů Státního Fondu životního prostředí
ČR veřejnou zakázku na akci : „Kanalizace a ČOV Zděchov – technický dozor investora“. Zadavatel
postupuje dle platných a účinných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP. Nejedná se o
zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
1.INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Kanalizace a ČOV Zděchov – technický dozor investora
Předmětem veřejné zakázky je výkon funkce Technického
dozoru tj. provedení činností a služeb souvisejících s výkonem
investorsko-inženýrských činností při přípravě a zhotovení
stavby a vyhodnocení stavby „Kanalizace a ČOV Zděchov“
tj.investorsko-inženýrská činnost spojená se zabezpečením
1.2 Stručný textový popis
všech prací a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a
zakázky
koordinací provádění stavby, její vyhodnocení a její kolaudace.
Technický dozor investora tvořící předmět zakázky bude
spočívat zejména v kontrole kvality provádění stavby. Technický
dozor nesmí provádět osoba, která je jakýmkoli způsobem
propojená s budoucím zhotovitelem.
Předpokládané náklady stavby: 35,6 mil. Kč bez DPH.
veřejná zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona
1.3 Typ veřejné zakázky
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
1.4 Místo realizace akce
Obec Zděchov
1.5 Předpokládané termíny
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.4.2014
plnění
Předpokládaný termín ukončení plnění: 30.9.2015
1.6 Předpokládaná hodnota
1 050 000,- Kč bez DPH
zakázky
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
2.1 Název zadavatele
Obec Zděchov
2.2 Sídlo
756 07 Zděchov 175
2.3 IČ
00304484
2.4 Osoby oprávněné jednat za
Ing.Tomáš Kocourek, starosta obce, tel.724 178 680, ezadavatele
mail:starosta@zdechov.cz
3.INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
3.1 Kontaktní osoba pro
Ing.Tomáš Kocourek, starosta obce, tel.724 178 680, ezadávací dokumentaci
mail:starosta@zdechov.cz
4.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT
1.1 Název akce

4.1 Datum, hodina
4.2 Adresa pro podání nabídky
4.3 Jiné upřesňující údaje

POSLÁNY
26.3.2014 do 09.00 hod.
756 07 Zděchov 175
Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně po
telefonické dohodě termínu převzetí.

5.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení o splnění

základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a)-k) zákona o veřejných zakázkách
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpis z obchodního rejstříku
pokud je v něm dodavatel zapsán ne starší 90-ti dnů ke dni podání nabídky– prostá kopie
- živnostenské oprávnění opravňující dodavatele k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke
splnění předmětu veřejné zakázky–výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list– prostá
kopie
- doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizaci) dodavatele nebo osoby jejímž prostřednictvím
dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje. Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě v platném znění je požadována pro obor:““Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“ - prostá kopie.

5.3 Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel předloží pro splnění technických kvalifikačních předpokladů
a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu, ceny zhotoveného stavebního díla bez DPH, kontaktní údaj objednatele a doby poskytnutí.
Podmínkou splnění technického kvalifikačního předpokladu je, aby:
minimálně 2 poskytnuté služby se týkaly zajištění služby technického dozoru investora
a jejichž předmětem byla vodohospodářská stavba – vodovod nebo kanalizace a ČOV o finančním
objemu min. 17 mil. Kč bez DPH u každé takto poskytnuté služby.
b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a to
formou prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou. Zadavatel požaduje alespoň 2
techniky, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky a kteří předloží profesní životopis, z jehož
obsahu bude zřejmá délka profesní praxe min.5 let ve stavebnictví, jejichž přílohou budou následující
doklady:
- doklad o dosaženém VŠ/SŠ vzdělání stavebního /technického směru a autorizaci v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, seznam min.2 zakázek, na kterých vykonával funkci
TDI a to na vodohospodářské stavbě s realizačními náklady každé stavby min.17 mil. Kč bez DPH
6.Základní hodnotící kritérium
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria : nejnižší nabídková cena bez DPH
v Kč.
7.DALŠÍ POŽADAVKY
Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na
úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.
Uchazeče je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce.
Zadavatel požaduje předložení nabídky v originálu a 1 kopii!
Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a její doručení.

Ve Zděchově dne 6.3.2014
Za zadavatele
Ing.Tomáš Kocourek, starosta obce

