Městys Koloveč
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail info@mestyskolovec.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadavatel: Městys Koloveč
Sídlem: U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, starostou městyse
IČ:00253481
Název veřejné zakázky: „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace pro obytnou
zónu Koloveč Jihozápad (5 TI Koloveč)“
Č.j. VZ: 564/2012/SÚ
Druh zadávacího řízení: dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) veřejná zakázka malého rozsahu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 12
odst. 3 zákona
Městys Koloveč vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem – Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace pro obytnou zónu
Koloveč Jihozápad (5 TI Koloveč)
Úvodní ustanovení

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust.
§ 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18
odst. 5 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však
rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého
rozsahu, označovány jako „uchazeč“, „dodavatel“ nebo „zhotovitel“, městys Koloveč,
vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „zadavatel“ nebo
„objednatel“.

I.

Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

1. Název zakázky: „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace pro obytnou zónu Koloveč
Jihozápad (5 TI Koloveč)
2. Druh zakázky: zakázka na stavební práce
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3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Předmětem plnění je realizace stavby prodloužení jednotné kanalizace z PVC kanalizačního potrubí
DN 300 mm (SN8) v celkové délce 82 m s provedením 3 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet Š1
– Š3 a dále prodloužení vodovodu z tlakového PVC 110 x 3,5 mm (PN 8) v celkové délce 82.5 m
s tím, že na konci řadu bude osazeno šoupě DN 80 a hydrant DN 80 pro umožnění odvzdušnění a
odkalení vodovodu a dále vytyčení pozemku před stavbou a zaměření skutečného provedení stavby.
Podrobnější informace obsahuje projektová dokumentace stavby vypracovaná PRAVES spol. s r.o.,
pí. Marcelou Hořeňovskou, Petrovická 286, 344 01 Domažlice, jejíž součástí je i výkaz výměr.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 47 zákona podle referenční klasifikace CPV:
CPV – 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
4. Předpokládaná hodnota zakázky:

367 000,- Kč bez DPH, 440 400,- Kč včetně DPH.

5. Základním hodnotícím kritériem je: nejnižší nabídková cena
6. Doba plnění předmětu zakázky: zahájení 9/2012, dokončení 9/2012
7. Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika, Plzeňský kraj, okres Domažlice, městys
Koloveč, k.ú. Koloveč a sídlo zadavatele
8. Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: 60 měsíců ode
dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Běh záruční doby bude upřesněn ve smlouvě
o dílo (viz. příloha výzvy).
9. Splatnost daňových dokladů je 45 kalendářních dnů od jejich doručení městysi. Poslední daňový
doklad v kalendářním roce musí být městysi doručen nejpozději 15. prosince příslušného roku.

II. Další požadavky zadavatele
1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy tvořící přílohu této Výzvy bude součástí nabídky.
3. Záloha na plnění smlouvy se nepřipouští.
4. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
III. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
1. Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace
(tj. včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
3. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči předložili žádost o dodatečné informace ve lhůtě nejméně 3
pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace
se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.
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IV. Nabídka musí obsahovat
1. Krycí list nabídky,
2. Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li
přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a
bankovní spojení s uvedením čísla účtu,
3. Čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího
řízení,
4. Místo a datum podpisu,
5. Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele,
6. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele nebo osobou
příslušně k tomu zmocněnou,
7. Další požadované doklady – zejména doklady požadované k prokázání kvalifikačních předpokladů
podle čl. VII této výzvy, včetně čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů a čestného prohlášení podle ust. § 68 odst. 3 zákona.

V. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše
DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH (viz. krycí list nabídky)
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření
smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

VI. Místo a lhůta pro podání nabídek
Podmínky pro podání nabídek:
1. Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále, 1 kopii v písemné podobě a 1x
na vhodném médiu v elektronické podobě (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu
kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace),
Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny městyse Koloveč: Městys Koloveč, U
Staré fary 142, 345 43 Koloveč a to v pracovních dnech od 8.00. hodin do 15.00 hodin po celou
lhůtu pro podání nabídek.
Nabídka musí být zapečetěna proti předčasnému otevření a musí být označena názvem zakázky

„Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace pro obytnou zónu Koloveč Jihozápad (5
TI Koloveč)“ a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na
uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat
vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
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Lhůta pro podání nabídek:
10. srpna 2012 do 14.00 hod.
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data
a hodiny doručení.
VII. Požadavky na předložení dokladů dodavatelem
Dodavatel je zadavateli povinen předložit v rámci nabídky níže uvedené doklady a údaje:
1. Čestná prohlášení (uvedená v příloze), která musí být dodavatelem podepsána.
2. Kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky,
3. Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, má-li v ní být dodavatel zapsán dle zvláštních
právních předpisů, ne starší 90 dnů.
Originály nebo ověřené kopie dokladů budou předloženy na vyžádání zadavatele před
podpisem smlouvy.
Dodavatel předloží jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání výpis z živnostenského
rejstříku nebo živnostenské listy v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, tj:
-

Živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování a Výkon zeměměřických činností

Dodavatel dále předloží jako doklad prokazující jeho profesní kvalifikaci:
-

Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v pl. zn., pro obor
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

-

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
v rozsahu dle ust. § 13 odst. 1, písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. v pl. zn..

VIII. Kritéria pro hodnocení:
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu
bez DPH.
IX. Závěrečná ustanovení:
1. Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.
2. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky
v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a
pravdivé.“
3. Podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Počíná
běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem 31. srpna 2012. Pokud bude
nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější nabídka, je uchazeč povinen vstoupit do kontaktu se
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do hodnocení nabídek.
Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel.
Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě
nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez
uvedení důvodu.
Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Ing. Václav Pergl, starosta
městyse Koloveč, telefon 724 184 537e-mail vaclav.pergl@mestyskolovec.cz.

Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo
3. Čestné prohlášení - splnění základních kvalifikačních předpokladů
4. Čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti nabídky a souhlas se zadáním a podmínkami zadávacího
řízení
5. Prohlášení podle ust. § 68 odst. 3 zákona
6. Technická dokumentace stavby včetně výkazu výměr

V Kolovči dne 1.8.2012

Ing. Václav Pergl
Starosta městyse Koloveč

