VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

K VEŘEJNÉ ZAKÁZKCE MALÉ HODNOTY

Novostavba obecní ČOV Budětice – Vlkonice
ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPERAČNÍM
PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2014 – 2020 A DLE METODICKÉHO
POKYNU PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ
2014-2020, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

PODPOROVÁNO

Z FONDU

SOUDRŽNOSTI,

V RÁMCI

PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZADAVATEL:
OBEC BUDĚTICE, BUDĚTICE 47, 342 01 BUDĚTICE, IČ: 002 55 289

OPERAČNÍHO

1.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE A ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Údaje o zadavateli:
Název zadavatele:

Obec Budětice

Druh zadavatele:

zadavatel veřejné zakázky dle § 2 zákona, odst. 2, písm. c)
územní samosprávný celek

Právní forma:

obec nebo městská část hlavního města Prahy

Sídlo žadatele:

Budětice 47, 342 01 Budětice

IČ:

002 55 289

Osoba oprávněná jednat:

Antonín Huda, starosta

Údaje o zástupci zadavatele:
Zástupce zadavatele je zmocněn k zastupování zadavatele na základě plné moci a příkazní smlouvy
v souladu se zákonem.
Obchodní jméno:

DOMOZA projekt s.r.o.

Sídlo:

Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

281 45 089

DIČ:

CZ28145089

Statutární zástupce:

Ing. Lenka Helgertová, jednatel

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Dudlová
Tel. č.: +420 727 876 094
E-mail: dudlova@domoza-projekt.eu

2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky/projektu: Novostavba obecní ČOV Budětice – Vlkonice
Registrační číslo projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001317

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malé hodnoty na stavební práce zadávaná dle
Pravidel

pro

žadatele

a

příjemce

podpory

v Operačním

programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 a
Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro
programové období 2014-2020.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných

zakázkách

v platném

znění.

dodržuje zásady uvedené v § 6 tohoto zákona.
Předpokládaná celková hodnota
veřejné zakázky:

2 400 000,00 Kč bez DPH
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Zadavatel

však

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malé hodnoty je výstavba vertikálně-horizontální podpovrchově protékané
vegetační ČOV II. generace v obci Budětice k mechanicko-biologickému přečištění splaškových
odpadních vod pro 100 EO. Součástí předmětu veřejné zakázky malé hodnoty je také zpevnění
štěrkové plochy areálu ČOV (90 m 2), která bude sloužit jako obslužná komunikace. Zpevněná plocha
bude napojena na stávající místní (obslužnou) komunikaci. Dále je součástí výstavby areálu obslužný
domek a oplocení o celkové délce 164 m.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky malé hodnoty vyplývá z projektové dokumentace pro
provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“, viz příloha č. 6 zadávací dokumentace) zpracovaných Ing.
Michalem Doušou, Ing. Jaroslavem Kršňákem a Ing. Liborem Teplým z 18. 11. 2015.
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební
i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace.
Součástí předmětu zakázky je:
1. Dokumentace, geodetické práce
a) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla opatřené na všech částech včetně příloh
názvem stavby a včetně geodetického zaměření skutečného stavu. Dokumentace skutečného
provedení bude objednateli předána ve 3 paré + na CD.
b) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
2. Opatření na komunikacích a dotčených objektech
a) Napojení areálu ČOV na veřejnou dopravní infrastrukturu bude provedeno vybudováním sjezdu
(který je součástí zpevněné plochy) ze stávající místní (obslužné) komunikace na parc. č. 987.
Stavba nebude napojena na veřejnou elektrickou síť.
b) provedení pasportizace stavbou dotčených stávajících nemovitostí a jejich příslušenství, která bude
před zahájením prací potvrzen majitelem (popř. uživatelem) a popíše jejich technický stav a
zdokumentuje veškerá případná poškození.
c) pozemky a komunikace použité v rámci výstavby budou po celou dobu výstavby udržovány
v čistotě a po dokončení díla uvedeny do původního stavu. Před zahájením realizace bude
provedena fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.
Stavba bude prováděna po vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. Před zahájením
výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a v průběhu prací
toto označení udržovat. V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním
výkopem.
3. Ostatní práce a činnosti
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, stavebně technického a technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
c) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např.
správcům sítí apod. a zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
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d) provedení opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
e) zajištění a provedení všech předepsaných a dohodnutých atestů, rozborů, zkoušek a revizí a dalších
předpisů a nařízení platných v ČR, které se vztahují k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
g) odvoz, uložení a likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace dle legislativních předpisů
odpadového hospodářství ČR,
h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných
dokladů,
j) součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
k) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla relevantní.
4. Zajištění publicity
a) zajištění publicity projektu dle Grafický manuál povinné publicity pro Operační program Životní
prostředí 2014 – 2020 – plakátu A3 – na základě tiskového podkladu připraveného Státním fondem
životního prostředí ČR.
Celobarevný plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3 bude umístěn na místě
snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory do areálu ČOV. Tento plakát musí být
umístěn do 1 měsíce po zahájení fyzické realizace akce a musí obsahovat následující informace:


název projektu,



hlavní cíl projektu,



banner OPŽP,



logo řídicího orgánu (MŽP),



odkaz na řídicí orgán (MŽP), zprostředkující subjekt (SFŽP ČR) a odkaz na příjemce dotace.

Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace:
Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, podle referenční
klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských
společenství je následující (číselník Common Procurement Vocabulary = CPV):
45232421-9

Čistírny odpadních vod

45252100-9

Výstavba čistíren odpadních vod

45232420-2

Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

31523200-0

Trvalé informační tabule

Doba a místo plnění veřejné zakázky:
CZ

Česká republika

CZ03

Jihozápad

CZ032

Plzeňský kraj

CZ0322

Klatovy

CZ0322555894

Obec Budětice

Adresa místa realizace:

Budětice – Vlkonice, 342 01 (ČOV bude vybudována na okraji obce)

Dotčené pozemky:

k. ú. Vlkonice, p. č. 521, 524, 525, 526, 551/4, 551/12
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Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo
změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího
řízení či na okolnosti, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel.

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:
do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:
den následující po dni předání a převzetí staveniště
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:
do 7 měsíců od zahájení stavebních prací
Předpokládaný termín předání a převzetí stavby (ve způsobilosti pro zahájení zkušebního provozu):
do 1 měsíce po dokončení stavebních prací
Předpokládaný termín počátku běhu záruční lhůty:
den po dni předání a převzetí stavby

3.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna spolu s touto výzvou na úředních deskách
zadavatele. Přílohy zadávací dokumentace si mohou zájemci vyžádat od zástupce zadavatele na emailu dudlova@domoza-projekt.eu.

4.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny zájemce, kteří mají zájem na podání
nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 15. 4. 2016 v 10:00 hodin. Zájemci se sejdou na
adrese: Pod Návsí, Vlkonice. Kontaktní osobou je: Antonín Huda, tel.: +420 728 421 743.
Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho zájemce. Při prohlídce
místa plnění nebudou zodpovídány dotazy týkající se zadávací dokumentace.

5.

LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 4. 2016 v 10:00 hodin.
Nabídky mohou uchazeči začít podávat den po dni odeslání výzvy k podání nabídek.
Nabídky mohou uchazeči doručit na adresu zadavatele:

Obec Budětice
Budětice 47
342 01 Budětice

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky.
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Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a
budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.

6.

JAZYK, VE KTERÉM MUSÍ BÝT NABÍDKA ZPRACOVÁNA

Nabídka musí být zpracována v českém jazyku ve všech jejích částech včetně případných prospektů a
jiných příloh. V případě předložení dokladů v jiném než v českém jazyku je uchazeč povinen připojit
úředně ověřený překlad dokladu. Tato povinnost se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve
slovenském jazyku.

7.

POŽADAVKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
UCHAZEČŮ

7.1

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč splní předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3
zadávací dokumentace, které bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, a které nesmí
být starší 90 dní ke dni podání nabídky.
Uchazeči mohou splnit základní kvalifikační předpoklady také dle § 53 odst. 3, § 127 a § 134 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

7.2

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady požaduje zadavatel prokázat v rozsahu:


Výpis z obchodního rejstříku – pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (např. výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze
zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence, apod.) –
doklad nesmí být starší 90 dní ke dni podání nabídky, prostá kopie



Doklad o oprávnění k podnikání – podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci (prostá kopie).



Doklad osvědčující odbornou způsobilost – uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje pro osobu pověřenou vedením stavby:
o

Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obory:


Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Uchazeč doloží autorizaci pro 1 (jednu) osobu, a to buď pro autorizovaného architekta
nebo pro autorizovaného inženýra nebo pro autorizovaného technika (prostá kopie).
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V případě zaměstnance doloží uchazeč čestné prohlášení, že se jedná
o zaměstnance. V případě provádění prací na základě smlouvy doloží
uchazeč podklady k prokazování kvalifikace subdodavatelem.
7.3

Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklad požaduje zadavatel prokázat v následujícím rozsahu:


Seznam minimálně 3 významných stavebních prací obdobného charakteru za posledních 5 let
s předmětem:
o

výstavba kořenových (vegetačních) ČOV, pro min. 100 EO v minimální hodnotě
1 000 000,00 Kč bez DPH,

z nichž alespoň 1 stavební práce uvedeného charakteru bude zahrnovat i:
o

vertikální kořenový filtr.

Tento seznam bude doplněn o osvědčení objednatelů pro zakázky, které jsou uvedeny
v seznamu za každou stavební práci.

Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně.
Uchazeč může použít formulář „Seznam významných stavebních prací“, který je přílohou č. 4
zadávací dokumentace.

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky není možné uvést významné
práce, jejichž přehledem jsou rekonstrukce, modernizace, rozšíření, intenzifikace
kořenových (vegetačních) ČOV.


Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (prostá kopie) uchazeče nebo vedoucích
zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení
realizace příslušných stavebních prací:
o

Osoba pověřená vedením stavby – s praxí minimálně 5 let v oboru vodohospodářské
stavby a s autorizací v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč spolu s autorizací předloží profesní životopis, kde budou uvedeny:


předchozí pracovní zkušenosti a roky, kdy tyto pracovní zkušenosti osoba
pověřená vedením stavby načerpal pro doložení praxe min. 5 let (rok, pozice,
zaměstnavatel)

V případě zaměstnance doloží uchazeč čestné prohlášení, že se jedná
o zaměstnance. V případě provádění prací na základě smlouvy doloží uchazeč
podklady k prokazování kvalifikace subdodavatelem.
7.4

Prokazování kvalifikace subdodavatelem

V případě, že uchazeč nemůže v plném rozsahu prokázat splnění kvalifikačních předpokladů, může
chybějící kvalifikaci prokázat subdodavatelem. Nastane-li taková situace, musí uchazeč zadavateli
předložit následující dokumenty od subdodavatele:


Doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu – Výpis z obchodního
rejstříku – pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
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v ní zapsán (nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky, prostá kopie) a to v rozsahu
odpovídající části veřejné zakázky, která bude plněna subdodavatelem.


Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem – z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění této veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu, kterým je předložení
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
Dodavatel, který podal nabídku (tj. uchazeč) nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče
v tomtéž výběrovém řízení, prostřednictvím něhož jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci či její část
(dodavatel, který nepodal nabídku, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž výběrovém
řízení).

7.5

Podání společné nabídky

V případě, že bude podána nabídka více uchazeči, musí každý z nich v plném rozsahu prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů – čestným prohlášením a profesního kvalifikačního předpokladu
– výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán. V případě, že bude podána nabídka více uchazeči, musí všichni uchazeči společně v plném
rozsahu prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů (s výjimkou uvedenou výše) a
technických kvalifikačních předpokladů. Bude-li třeba splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele, použije se kapitola „Prokázání kvalifikace subdodavatelem“.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli
povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky.

8.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatelem ustanovená hodnotící komise.

Jako

nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za celý předmět veřejné
zakázky v Kč bez DPH.
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9.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním rozhodnutí na
úřední desce zadavatele, a to bez zbytečného odkladu
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bez zbytečného
odkladu po rozhodnutí na úřední desce zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

V Buděticích, 11. 4. 2016

Antonín
Huda

Digitálně podepsal
Antonín Huda
Datum: 2016.04.11
19:35:17 +02'00'

……..........................................
zadavatel

Úřední deska:

Elektronická deska:

11.4.2016
Vyvěšení: ……………………
28.4.2016
Sejmutí: ……………………

11.4.2016
Vyvěšení: ……………………
28.4.2016
Sejmutí: ………………………

Antonín Huda
Jméno a příjemní: …………………………………

Antonín Huda
Jméno a příjmení: …………………………………

Podpis: ………………………………

Podpis: ………………………………
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