Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice

Výzva k předložení nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu
na akci:
Výměna zkorodovaných šachet na splaškové
kanalizace v obci Hrádek

Zadavatel zakázky
Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
sídlo: Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice
IČ : 70826412
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :
Petr Zálešák – předseda svazku
Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice
Telefon : 606 723 457
E-mail : starosta@obec-jaroslavice.cz
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1.

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je:
Výměna zkorodovaných šachet na splaškové kanalizaci v obci Hrádek.
Jedná se o šachty na stoce A a stoce A2, dle přílohy u položkového rozpočtu - zákres
skutečného stavu
ČÍSLO ŠACHTY DLE VÝKRESU
(příloha 1)
87
86 - 79
77
76 – 75
9–4
3
2

POZNÁMKA
Zaústěn výtlak z ČS Dyjákovice a z ČS2
Hrádek
Vyměněná, nebude se dělat

Spadiště

Materiál šachet bude odolný proti síranové korozi.
Bližší popis je uveden v Technické zprávě.
Položkový rozpočet včetně situace stoky A a stoky A2 bude zaslán uchazečům
v elektronické podobě na jejich vyžádání u oprávněné osoby buď telefonicky
(606 723 457) nebo na e-mailovou adresu – starosta@obec-jaroslavice.cz
Číselné označení zakázky v registru DSO je : 1/16
Termín prohlídky stavby je stanoven na 23.6.2016, v 10.00, sraz zájemců u Obecního úřadu
v Hrádku.

2. Cenová nabídka
Cenová nabídka bude zpracována do položkového rozpočtu – požádat o poslání.
Nabídková cena bude platná do konce roku 2016. V případě, že uchazeč nepodá kompletní
nabídku, bude z hodnocení vyřazen.
3. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou. Její změna je možná pouze
v případě změny DPH, nebo v případě vzájemné dohody mezi oběma stranami na rozsah
požadovaných prací.
4. Obsah nabídek

- musí splňovat požadavky výzvy
- musí obsahovat identifikační údaje uchazeče
- musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
- musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsanou oprávněnou osobou
- musí obsahovat výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku na starší 3 měsíců
- musí obsahovat závazek na záruční lhůtu na dílo ve výši minimálně 24 měsíců. Záruční
lhůta začíná plynout dnem předání díla zadavateli
- musí obsahovat reference žadatele o podobných aktivitách (uvést alespoň 3 realizované.
akce s hodnotou vyšší jak 600.000,- Kč)
- uchazeč musí doložit kvalifikační kritéria pro osobu pověřenou vedením stavby Osvědčením
o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby
- každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou nabídku,
nemůže současně být subdodavatelem, jehož prostřednictvím je jiný dodavatel, který také
podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace ani podat společnou nabídku s jiným
dodavatelem
- nabídka bude zpracována a podána pouze v českém jazyce
5. Způsob hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.
K hodnotícímu kritériu:
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH
6. Platební podmínky
1) Cena za dílo bude zhotovitelem fakturovaná na základě soupisů provedených prací.
Splatnost faktur je 14 dní po jejich doručení objednateli.
2) Navržená cena je platná do 31.12.2016.
3) Na akci nebudou poskytovány žádné zálohy.
7. Ostatní podmínky zadání:
Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl přehled případných subdodavatelů, kde
jejich podíl na díle je vyšší jak 10%. Tento seznam subdodavatelů bude také objednavateli
předán při předání díla. (uchazeč také prohlásí, že bude ve stejném rozsahu ručit i za závazky
těchto svých smluvních subjektů.
Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost
nebo mylné chápání ustanovení, údajů neopravňují zhotovitele požadovat dodatečnou úhradu
nákladů nebo změnu nabídkové ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před
odevzdáním nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si
také vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Součástí nabídky bude uchazečem zpracovaný návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou
osobou. Do dané smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze identifikační údaje smluvní strany
(zhotovitel), cenu a lhůtu realizace díla v týdnech.
Všechny stupně výběrového řízení včetně podepsané smlouvy o dílo mohou být zveřejněny.
Uchazeč o zakázku do nabídky doloží čestné prohlášení, že plně respektuje tyto zadávací
podmínky zadavatele. V případě nepředložení tohoto dokladu bude uchazeč z hodnocení
vyřazen.
Závěrem uchazeč o zakázku písemně prohlásí, že plně respektuje tyto zadávací
podmínky zadavatele.
Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či
výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.
8. Přílohy nabídky
- doložit prokázání oprávnění k provádění výše stanovených prací (živnostenský list)
- doložit kopii výpisu z obchodního rejstříku (prostá kopie) ne starší tří měsíců
- návrh smlouvy o dílo, které mimo jiné musí obsahovat uvedené sankce na zhotovitele za
nedodržení termínu dokončení díla
- požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele tj., že
- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání,
- na majetek dodavatele není prohlášen konkurs, nebo návrh na prohlášení konkursu,
- dodavatel není v likvidaci
- splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou
čestného prohlášení
- doložit kopií Osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby pro osobu pověřenou
vedením stavby
- vyplněný položkový rozpočet
9. Lhůta realizace zakázky:
Lhůta realizace zakázky (zadávací lhůta) - 6 měsíců od podpisu smlouvy.
10. Lhůta pro podání nabídek a označení nabídky
Lhůta pro podání nabídek začíná dne 17.06.2016 a končí dne 11.07.2016 ve 13.00 hod. Do
této lhůty je nutno nabídky odevzdat na adresu zadavatele (v případě zaslání nabídky poštou
je nutno nabídku odeslat tak, aby byla doručena na adresu dodavatele do doby ukončení této
lhůty).
Otevírání obálek proběhne dne 11.07.2016 ve 13.01 hod. na obecním úřadě v Jaroslavicích.
Otevírání obálek s nabídkami je veřejné. Nabídky budou dodány v uzavřených obálkách a
označeny slovy: „Kanalizační šachty Hrádek“. Dále musí být obálka označena slovy:
„Nabídka – neotvírat“

11. Práva zadavatele
- Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu,
nebo odmítnou všechny předložené nabídky.
- Náklady na účast v soutěži a zpracování nabídky nebudou uchazečům hrazeny.
- Zadavatel si vyhrazuje právo s vybraným účastníkem dále jednat o obsahu smlouvy o dílo,
změny v neprospěch zadavatele jsou nepřípustné.
- Zadavatel bude komunikovat s účastníky o zakázku v českém jazyce.

Otevírání obálek s nabídkami je veřejné.

V Jaroslavicích 16. června 2016

Petr Zálešák
předseda svazku

