
Výzva k podání nabídky
Do veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č.

134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"
nebo "zákon")

Název zakázky:

Druh veřejné zakázky;

Zadavatel:

Kontaktní údaje zadavatele:

Kontaktní osoba zadavatele

ve věcech technických:

Kontaktní osoba zadavatele

ve věci zakázky:

Datum zahájení zadávacího
řízeni:

Popis předmětu zakázky:

CPV:

Lhůta pro podávání
nabídek:

Otevírání obálek:

KANALIZACE PSÁRY - PÁTEŘNÍ SBĚRAČ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Psáry
IČO: 00241580

Pražská 137, 252 44 Psáry
Obec Psáry
zástupce: Milan Vácha, starosta obce

Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580
Kontaktní osoba zadavatele: Vlasta Málková

Tel. : +420 602 714 101

E-mail: malkova@psary. cz
Mgr. Ivana Silhanová
Tel: +420 775 61 58 57

E-mail: info@istenders. cz

28. 01. 2019

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na výstavbě
kanalizace v obci Psáry, kdy dojde k navýšení kapacity
páteřního kanalizačního sběrače v obci Psáry dle
prostorových možnosti a technických specifik uvedených v
příloze č. l - Projektová dokumentace.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze
č. l - Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 - Výkaz
výměr, které jsou přílohou této výzvy.

Stavební práce na výstavbě kanalizace 45232400-6

Lhůta pro podáni nabídek začne běžet od 28.1. 2019
Lhůta pro podání nabídek skončí dne 14.2. 2019 v 13:00 hod

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne
14. 2. 2019 od 13:01 hodin, na adrese sídla zadavatele, 00

Psáry, sídlem 1'ražská 137, 252 44 I'sáry.
Otevírání obálek je veřejné, neboť nabídky budou podávány
v listinné formě.
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Otevírání obálek se mohou zúčastnit účastníci, jejich;
nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to ZE
každého účastníka maximálně jedna osoba k tomu
oprávněná nebo pověřená na základě plné moci. Oprávněni
zástupci účastníků se musí prokázat písemnou plnou moci
podepsanou statutárním zástupcem účastníka, pokud jím
sami nejsou. Dále bude u sebe mít výpis z obchodního
rejstříku pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc
podepsala.

Zadávací lhůta: Účastník je vázán svou nabídkou 90 kalendářních dnů.

Nabídky je možné podávat osobně nebo prostřednictvím
pošty, kurýra či jiného přepravce na podatelnu obce v
pracovních dnech:
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Způsob podávání nabídek:

na adresu: Pražská 137, 252 44 Psáry

V případě doručeni nabídky poštou je za okamžik převzetí
zadavatelem považováno faktické převzetí nabídky.

Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela
neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu označeném na
přední straně následovně: v levém horním rohu obálky
(obalu) budou uvedeny identifikační údaje účastníka,
uprostřed bude nápis "NABÍDKA - KANALIZACE PSÁRY

- PÁTEŘNÍ SBĚRAČ" a "NEOTEVÍRAT" a v pravém
dolním rohu bude adresa zadavatele. Obálka (obal) bude
opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případně
podpisem statutárního orgánu dodavatele.
Nebude-li nabídka podána ve výše uvedené podobě, tj.
nebude zřejmé, že se jedná o nabídku dodavatele do výše
uvedeného zadávacího řízení, bude taková skutečnost

zaznamenána v seznamu podaných nabídek spolu
s popisem nedostatečné podoby nabídky.

Předpokládaná doba plnění
veřejné zakázky:

Předání a převzetí staveniště: 1. 4. 2019

Zahájení stavebních prací: 1.4.2019
Dokončení stavebních prací: 30. 10. 2019
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Předpokládaná hodnot a"
plnění:

Místo plnění:

Prohlídka místa plnění

Hodnotící kritéria:

Požadavky na zpracováni
nabídkové ceny:

Předání a převzetí stavby: 30. 10. 2019

14. 885. 993, - Kč bez DPH

k. ú. Psáry

[ Veškerá místa plněni veřejné zakázky jsou přístupná, proto
[ zadavatel nebude realizovat prohlídku místa plnění.
[ Základním hodnotícím kritériem je ekonomická vyl
nabídky.

[ Zadavatel stanovil )-ako jediné hodnotící kritérium vvši
nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Komise bude posuzovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho!
účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka's l
nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Účastník stanoví nabídkovou cenu:

Celou částkou na základě ocenění jednotlivých
položek uvedených ve výkazu výměr, který je přílohou č. 4
této zadávací dokumentace. Oceněné Výkazy výměr
podepsané osobou oprávněnou jménem či' za účastníka
jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy,
která je příloha č. 2 této výzvy.

Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění
j veřejné zakázky podle zadávací dokumentace úplným
j oceněním výkazu výměr - položkového rozpoítu.
j Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění
j zakázky (tj. včetně případných nákladů výslovně
j neuvedených ve^výkazu výměr, ale nutných pro provedení
l stavby - NAPŘÍKLAD: skládkovné, dopravu,' zařízení
j staveniště kompletaci, ostrahu objektu, ostatní náklady,
l stavební přípomoce, apod. (nejedená se o taxativní výčet, ale |
j o úvahu) - pokud není uvedeno ve W a úíastník považuje |
j za nutné, bude zahrnuto v jednotkových cenách stávajícího |
[výkazu výměr -^zádné položky výkazu výměr nesmi být)
doplňovány!). Součástí položkového rozpočtu bude l
rekapitulace ceny v členění zakázky dle výkazu výměr.
Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč bez DPH.

Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková
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cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a
nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na
krycím listu nabídky (viz příloha c. 3 této výzvy).

Nabídková cena bude zpracována v souladu se
zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena
jako cena nejvýše přípustná.

Požadavky na prokázání
způsobilosti a kvalifikace
dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění níže uvedené způsobilosti
kvalifikace:

Základní způsobilost:

Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení,
podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka, o
splnění základní způsobilosti analogicky dle g 74 ZZVZ.
Vzor tohoto čestného prohlášení je uveden jako Příloha č. 6
této výzvy.

Zadavatel uvádí, že může u účastníků požadovat
analogicky dle § 53 odst. 4 ZZVZ v průběhu zadávacího
řízení doklady dle § 75 ZZVZ v originálu nebo úředně
ověřené kopii. Doklady prokazující základní způsobilost
podle g 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.

Profesní způsobilost:
. Analogicky dle § 77 odst. l zákona:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve
vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

. Analogicky dle g 77 odst. 2 písm. a) zákona:
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

. Analogicky dle § 77 odst. 2) písm. c):
doklad osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele
nebo osob, jejímž prostřednich'ím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná
podle zvláštních právních předpisů, účastník předložil
doklad a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení
realizace příslušných stavebních prací, a to předložením:

osvědčení o autorizaci v oboru Vodohospodářské
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stavby dle zákona ?. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni
autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Doklady prokazující profesní způsobilost analogicky podle
g 77 odst. l musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.

Zadavatel uvádí, že může u účastníků požadovat dle g 53
odst. 4) ZZVZ v průběhu zadávacího řízení doklady dle § 77
odst. l, 2) písm. a) a odst. 2) písm. c) ZZVZ v originálu nebo
úředně ověřené kopii.

Technická kvalifikace:

. Analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona
Dodavatel předloží seznam stavebních prací poskytnutých
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v
posledních 5 letech provedl alespoň 3 vodohospodářské
stavební práce v minimální hodnotě 3 mil. Kč bez DPH za
každou jednotlivou stavbu.

V případě, že účastník nesplní výSe uvedené požadavky na
splnění způsobilosti či kvalifikačních předpokladů, bude
účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Požadavek na uvedení

kontaktní osoby účastníka:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český

Další požadavky zadavatele:

Varianty nabídek se nepřipouští.

Zadavatel požaduje, aby účastníci ve své nabídce předložili,
pokud jsou jim známi, seznam poddodavatelů včetně
určení částí zakázky, kterou bude každý jednotlivý
poddodavatel plnit (vzor seznamu poddodavatelů je
přílohou ř. 5 této výzvy).

Vysvětlení zadávací
dokumentace:

Zadost o vysvětlení zadávací dokumentace jsou účastníci
oprávněni podat nejpozději 4 pracovní dny před koncem
lhůty pro podání nabídek.
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Zadávací řízení se řídí:

Části zadávacích podmínek
zpracované osobou odlišnou
od zadavatele:

Přílohy této výzvy

Poskytnutí zadávací
dokumentace:

ledna se o zadávací řízení mimo režim Zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

Dokument "Výzva pro podáni nabídek" mimo částí "Popis
předmětu zakázky", "Předpokládaná doba plnění veřejné
zakázky:", "Předpokládaná hodnota plnění" a jejích Příloh

l a 4 byl zpracován Mgr. Ivanou Šilhanovou, IČ:
76490629, sídlem Vvsovatka 11, 383 Ol Prachatice.

Přílohy č. l a 4 byly zpracovány společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., 150 56 Praha 5 -
Smíchov, Nábřežní 90/4, IČO: 47116901.
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou s přílohami:

. Příloha č. l - Projektová dokumentace

. Příloha č, 2 - Návrh Smlouvy

. Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (vzor)

. Příloha c. 4 - Výkaz Výměr

. Příloha č. 5 - Poddodavatelé (vzor)

. Příloha c. 6 - Prohlášení o prokázání základu
způsobilosti (vzor)

Zadávací dokumentace je tvořena touto vyzvou a jejím

přílohami.
Výzva včetně příloh je uveřejněna na:
http://psary. cz/vz-zakazky

VPsárechdne...... 28. -ni-. 2&19^

Milan Vácha, starosta obce
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