VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

PAČEJOV – VRT S-3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP A DLE
ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD
APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE.
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

ZADAVATEL:
OBEC PAČEJOV, PAČEJOV-NÁDRAŽÍ 199, 341 01 HORAŽĎOVICE, IČ: 002 55 963

1.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE A ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Údaje o zadavateli:
Název zadavatele:

Obec Pačejov

Druh zadavatele:

Územní samosprávný celek

Právní forma:

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Sídlo žadatele:

Pačejov-nádraží 199, 341 01 Horažďovice

IČ:

002 55 963

DIČ:

CZ00255963

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. Jaroslava Konvalinková, jednatel

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Helgertová
Tel. č.: +420 601 328 236
E-mail: helgertova@domoza-projekt.eu

2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

PAČEJOV – VRT S-3

Předpokládaná celková hodnota
veřejné zakázky:

361 800,00 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie na stavební
práce zadávaná dle Závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP a dle Závazných postupů pro
zadávání

zakázek

spolufinancovaných

ze

zdrojů

EU,

nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013.
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Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel však
dodržuje zásady uvedené v § 6 tohoto zákona.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající zdrojové základny pitné vody o vodní zdroj pro
zásobování obce Pačejov, místní části Velešice, pitnou vodou. Projektovaný hydrogeologický
průzkumný vrt S-3, hluboký 50,0 m, bude realizován na pozemku p. č. 31/1, k. ú. Velešice u Pačejova.
Vrt bude hlouben vrtným průměrem 324 mm do hloubky 8,0 m a poté vrtným průměrem 305 mm tak,
aby ho bylo možné vystrojit PE pažením ø 225 mm se štěrbinovou perforací se štěrbinou 1 mm.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky vyplývá:


z projektové dokumentace s názvem „HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUMNÝ VRT S-3 V K. Ú.
VELEŠICE U PAČEJOVA PRO POTŘEBY OBCE PAČEJOV, ČÁST VELEŠICE“ (příloha č. 1
Zadávací dokumentace)



z popisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“),
(příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné 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.
Termín předání a převzetí staveniště:

15. 11. 2014

Termín zahájení stavebních prací:

15. 11. 2014

Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do:

16. 3. 2015

Termín předání díla:

31. 3. 2015

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):
45120000-4

Průzkumné vrtné práce

45121000-1

Průzkum pomocí vrtů

Místo plnění veřejné zakázky:
CZ

Česká republika

CZ03

Jihozápad

CZ032

Plzeňský kraj

CZ0322

Klatovy

CZ0322556912

Obec Pačejov
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3.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci si mohou uchazeči písemně vyžádat na e-mailu: helgertova@domozaprojekt.eu.

4.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na
podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 29. 10. 2014 v 10:00 hodin. Uchazeči se
sejdou na Obecním úřadu obce Pačejov, na adrese: Pačejov-nádraží 199, 341 01 Horažďovice.
Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele. 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 4. 11. 2014 v 10:00 hodin.
Nabídky mohou uchazeči začít podávat den po dni odeslání výzvy k podání nabídek.
Nabídky mohou uchazeči zaslat nebo osobně zanést na adresu:
Obecní úřad Pačejov
Kancelář sekretářky
Pačejov-nádraží 199
341 01 Horažďovice
Kontaktní osoba:

Alena Štěpáníková
Tel. č.: +420 376 595 231
E-mail: oupacejov@raz-dva.cz

Za čas podání nabídek odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky.
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a
budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyku včetně prospektů, katalogů atd. V případě předložení
dokladů v jiném než v českém jazyce je dodavatel povinen připojit úředně ověřený překlad dokladu.
Tato povinnost se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyku.

6.

POŽADAVKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

UCHAZEČŮ
6.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady uchazeč splní čestným prohlášením, které je přílohou č. 5 Zadávací
dokumentace, které bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, a které nebude starší
90 dnů ke dni podání nabídky.
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Uchazeči mohou splnit základní kvalifikační předpoklady také dle § 53 odst. 3, § 127 a § 134 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

6.2 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 (nesmí být starší 90 dnů 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 v oblasti předmětu veřejné zakázky (prostá kopie).

6.3 Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady požaduje zadavatel prokázat v následujícím rozsahu:


Seznam minimálně 3 stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech
zaměřených na realizaci průzkumných vrtů o průměru min. 320 mm a hloubce min. 40 m
v minimální hodnotě 100 000,00 Kč bez DPH/akci. Uchazeči mohou použít formulář Seznam
významných akcí, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace.

6.4 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 základního kvalifikačního předpokladu – prohlášení, že dodavatel
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.



Doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu - Výpis z obchodního
rejstříku - pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 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 dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude dodavatel 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 (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).
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6.5 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.

7.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Jediným 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 v Kč bez DPH.

8.

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 je povinen zrušit výběrové řízení, pokud obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze 1
nabídku pro každé dílčí plnění zvlášť.
Pačejov, 20. 10. 2014
………….……………….....................................
zadavatel

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace
Úřední deska:

Elektronická deska:

Vyvěšení: …………………

Vyvěšení: …………………

Sejmutí: …………………

Sejmutí: ……………………

Jméno a příjemní: ……………………………….

Jméno a příjmení: ………………………………….

Podpis: …………………………..

Podpis: ………………………………
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