Zadávací dokumentace – soutěžní podmínky
Zadavatel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Email:

Obec Nižbor, IČ: 00233641
Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor
Kateřina Zusková, starostka
obec.nizbor@telecom.cz

Pověřená osoba:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

ACCON managers & partners, s.r.o., IČ: 26724791
Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7
Lenka Zimová
+420 224 312 926
lenka.zimova@accon.cz

Název veřejné zakázky:

Nižbor – Vodovod Pod Nádražím

Druh zadávacího řízení:

Zakázka malého rozsahu (ZMR) dle Pravidel MZe, nespadající pod
aplikaci zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

1. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:
a) požadavky a způsob zpracování nabídkové ceny
Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH v Kč.
- Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou označeny jako nejvýše přípustné po
celou dobu provádění díla.
- Cena bude doložena oceněným výkazem výměr. Výměry a položky ve výkazu výměr jsou
neměnné, účastníkem zadávacího řízení zjištěné rozdíly budou oceněny samostatně pod čarou.
- Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V tomto případě
účastník zadávacího řízení prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem
požadavky vymezené ve výkazu výměr.
b) podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu
− v případě, že zadavatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je
definováno zadávací dokumentací,
− v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů, majících vliv na výši
nabídkové ceny.
c) variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
d) požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
- Nabídka bude zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, ten bude
zavázán na uzlík a přelepen na titulní straně nabídky samolepící papírovou páskou, která bude
opatřena razítkem a podpisem účastníka zadávacího řízení.
- Nabídka bude vyhotovena v 1 písemném originále a v 1 elektronické kopii na CD nosiči.
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- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Součástí nabídky bude krycí list nabídky, kde účastník zadávacího řízení uvede: předmět nabídky,
základní údaje o zadavateli, pověřené osobě, účastníkovi zadávacího řízení, vč. osob zmocněných k
dalším jednáním a nabídkovou cenu bez DPH.
- V nabídce účastník zadávacího řízení předloží harmonogram průběhu prací s uvedením termínů
dokončení ucelených částí stavby.
- Účastník zadávacího řízení předloží návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace), který bude
podepsán oprávněnou osobou a bude součástí nabídky.
e) zadávání části zakázky jiným osobám
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má
v úmyslu zadat jiným osobám. U těchto poddodavatelů uveďte identifikační údaje, druh činnosti a
procentuální finanční podíl na předmětu veřejné zakázky.
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(poddodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.
2. Obchodní podmínky
Práce budou propláceny po provedení a odsouhlasení dílčích soupisů provedených prací a to vždy 1 x
za měsíc dle předložené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje
budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem
zadavatele bude 30 dní po předání objednateli.
3. Další podmínky
a) Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem díla jsou stavební práce dle předané dokumentace a předaného soupisu prací a dodávek.
Předmětem díla je oprava stávajícího vodovodu.
Pokud se v dokumentaci vyskytne uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého
materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli
/výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení
předpokládaného standardu /vlastnosti/. To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a
zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů /výrobců/ s podmínkou zachování shodných
/srovnatelných nebo lepších/ technických, kvalitativních a cenových parametrů.
Předpokládaná hodnota zakázky cca: 3.800.000,- Kč bez DPH
Součástí zadávací dokumentace je závazný návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací
dokumentace.
b) Kvalitativní podmínky:
Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené) vymezeny právními předpisy, státními
technickými normami souvisejícími s předmětem soutěže a předpisy související s bezpečností práce
a ochranou zdraví. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení kvalitativních
podmínek v průběhu realizace prací může být důvodem pro zrušení smlouvy o dílo (dále jen SOD)
ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.
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c) Doba a místo plnění:
Předpokládané zahájení prací:

březen 2019

Dokončení stavby:

do 5 měsíců od předání staveniště

Místo plnění:

k.ú. Nižbor

d) Prokázání kvalifikace:
Základní způsobilost účastník zadávacího řízení prokáže, když čestně prohlásí, že:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla účastníka zadávacího řízení; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situace podle právního řádu země sídla
účastníka zadávacího řízení
Splnění profesní způsobilosti účastník zadávacího řízení prokáže předložením:
a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 kalendářních dnů,
b) prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání.
c) kopie dokladu o osvědčení o autorizaci inženýra pro obor vodohospodářské stavby
Splnění technické kvalifikace účastník zadávacího řízení prokáže:
a) seznamem obdobných stavebních prací provedených účastníkem zadávacího řízení za posledních
5 let. Minimálně 3 obdobné zakázky, v minimálním objemu 2.000.000 Kč za každou z nich a to
formou prohlášení. Obdobnou zakázkou se rozumí zakázka, kde předmětem díla byla výstavba
nebo rekonstrukce vodovodu či kanalizace.
e) Způsob hodnocení nabídek:
Kritéria pro zadání veřejné zakázky:
Hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší
nabídková cena.
Nabídky budou seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější
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f) Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
Zadavatel posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si
zadavatel vyžádat od účastníka zadávacího řízení písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou
pro výši nabídkové ceny podstatné.
g) Soutěžní lhůta:
Soutěžní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a končí 21. 8.
2018 v 9:00 hodin, otevírání obálek s nabídkami proběhne v prostorách Obecního úřadu obce
Nižbor.
h) Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat:
Nabídky musí být podány a doručeny do 21. 8. 2018 do 9:00 hodin na adresu zadavatele Obec Nižbor,
Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor. Doručení požadujeme v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření
razítky a označených zřetelně „NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽ - Nižbor – Vodovod Pod Nádražím“
i) Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se uskuteční po telefonické dohodě s paní starostkou.
j) Práva zadavatele:
Zadavatel nepřipouští do konce soutěžní lhůty zveřejnění jmen a adres účastníků soutěže. Zadavatel
nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek
soutěže nebo její zrušení, popřípadě nevybrat žádného z účastníků zadávacího řízení. Zadavatel si
vyhrazuje právo o smlouvě o dílo dále jednat a upřesnit její konečné znění v rámci nabídnutých
podmínek vítězného účastníka zadávacího řízení. Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu
nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. Zhotovitel ručí za práce prováděné jeho poddodavateli,
tak jako by je prováděl on sám.

………………………………………………..……..
razítko a podpis zadavatele nebo pověřené osoby
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