VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel Vás tímto jakožto dodavatele vyzývá k podání nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) s názvem

„Posílení vodárenské soustavy v obci Nové Hrady“
I. Identifikační údaje zadavatele
Označení zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
48171590
CZ48171590
Mgr. Ivo Doskočilem, prokurista

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Petr Bujnoch, tel.: 603 899 893, e-mail: bujnoch@vakcr.cz

II. Druh zakázky a výběrového řízení
Jedná se o zakázku na stavební práce.
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000 Kč bez DPH
Výběrové řízení je realizované v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona.
Zadavatel při zadání této zakázky postupuje dle pravidel „Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“,
verze
platná v době zahájení výběrového řízení. Jedná se o uzavřenou výzvu dle bodu 2.6.1 písm. b)
těchto pravidel.
Zakázka je spolufinancována z Národního programu Životní prostředí, číslo Výzvy 8/2016, Prioritní oblast 1.
Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody.
Registrační číslo projektu: 06491711

III. Předmět zakázky
Předmětem plnění zakázky je Posílení vodárenské soustavy v obci Nové Hrady
Bližní vymezení předmětu plnění zakázky je stanoveno v Projektové dokumentaci zpracované Vodní zdroje
Chrudim, spol. s r.o., zpracovatel RNDr. Daniel Smutek (odborná způsobilost v hydrogeologii č.1280/2001),
se sídlem Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U Vodárny 137, Chrudim II 537 01 a Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III., zapsaná v obchodním rejstříku ve vložce C, č. 1036 Krajského
soudu v Hradci Králové

IV.

Doba a místo plnění zakázky

Termín zahájení plnění:

červen 2019

Termín dokončení plnění:

nejpozději do 30.8.2020

Místo realizace zakázky:

Nové Hrady

V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu zakázky bude uvedena absolutní částkou
v českých korunách a bude stanovena na základě ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Výzvy, jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky.
Nabídková cena bude uvedena ve smlouvě o dílo v následující struktuře:
Celková nabídková cena za celý předmět plnění této zakázky
nabídková cena bez DPH
________________,- Kč
DPH ________________,- Kč
nabídková cena včetně DPH
________________,- Kč
Dodavatel do celkové ceny zahrne veškeré stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro splnění předmětu
zakázky.

VI. Pravidla pro hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. (Zadavatel je
plátcem daně z přidané hodnoty.)
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty a zadavatel rozhodne o
výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

VII. Obchodní a jiné smluvní podmínky
Závazný vzor smlouvy na plnění zakázky tvoří přílohu č. 3 této výzvy.
Zadavatel může umožnit podstatnou změnu smlouvy uzavřenou s vybraným dodavatelem v případech
stanovených v bodu 2.13 Pravidel.

VIII. Požadavky na prokázání kvalifikace účastníka výběrového řízení
Kvalifikovaným pro plnění této zakázky je dodavatel, který splní:
1.

základní způsobilost v rozsahu podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ doloženou doklady dle § 75
odst. 1 a) až f) ZVZ

2.

profesní způsobilost podle:

2

a) § 77 odst. 1 ZZVZ – dodavatel doloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – dodavatel doloží Výpis z živnostenského rejstříku, ze kterého
bude vyplývat, že má dodavatel oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu, který doloží oprávnění dodavatele zrealizovat předmět zakázky, a to pro následující
(popř. obdobné) oprávnění:
 Geologické práce
 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
3.

technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ – dodavatel doloží seznam významných
stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto výběrového řízení, včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací
K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel
v posledních 5 letech před zahájením tohoto výběrového řízení realizoval 2 (dvě)
vodohospodářské stavby. Zadavatel stanovuje pro tuto zakázku minimální finanční limit
500 000 – 700 000 Kč.
Stanovení minimální úrovně splnění kritérií technické kvalifikace
1. Specifikace vrtání minimálně průměr 305 mm
2. Délka vrtání minimálně 80 m
3. Hydrodynamická zkouška součástí alespoň v jedné realizované akci v minimálním trvání 14
dní při Q 3l/s

4.

Za účelem prokázání kvalifikace dodavatelé (popř. poddodavatelé) doloží v nabídce Čestné
prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této Výzvy. Doložení tohoto čestného prohlášení je
dostačující pro prokázání splnění kvalifikace dodavatele.

5.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) až
e) ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Dodavatelé
dále doloží smlouvu, ze které bude vyplývat, že dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou
odpovědnost za plnění zakázky společně a nerozdílně.

6.

Pokud bude dodavatel prokazovat chybějící část kvalifikace, tj. profesní způsobilost (vyjma výpisu
z Obchodního rejstříku) a technickou kvalifikaci, prostřednictvím poddodavatele, pak tento subjekt
je povinen doložit kromě chybějící kvalifikace dodavatele, také splnění základní způsobilost podle
§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ. Poddodavatel
rovněž prokazuje kvalifikaci čestným prohlášením dle přílohy č. 4 této Výzvy.
Dodavatel současně dále doloží písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k
plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za
dodavatele.

7.

Vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením smlouvy doložit originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 ZZVZ musí dle § 53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

IX. Požadavek zadavatele na identifikaci poddodavatelů
Dodavatel ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část zakázky jiným osobám. V nabídce
dodavatel popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou věcně vymezenou část VZMR bude
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konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu prací a dále uvede identifikační údaje každého
poddodavatele. Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiným osobám, učiní o této
skutečnosti v nabídce čestné prohlášení. Dodavatel použije přílohu č. 5 této Výzvy.

X. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídky se podávají pouze v listinné podobě. Zadavatel neumožňuje podání nabídek v elektronické podobě.
Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány v českém jazyce.
Každá podaná nabídka dodavatele by měla mít níže stanovenou strukturu. Nabídka dodavatele musí obsahovat
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka bude zpracována
v 1 vyhotovení v českém jazyce. Nabídka by měla mít z důvodu právní jistoty jednotlivě očíslované strany
zabezpečené proti manipulaci, tj. např. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu
razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Nabídka bude uložena v jedné
uzavřené a zapečetěné obálce označené nápisem: „NEOTEVÍRAT – NABÍDKA VZMR – POSÍLENÍ
VODÁRENSKÉ SOUSATVY NOVÉ HRADY“
Na obálce bude dále uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení o pozdě doručené,
neotevřené obálce s nabídkou.
Doporučená struktura nabídky:
A. Krycí list nabídky (příloha č. 6 této Výzvy)
B. Prokázání kvalifikace (příloha č. 4 této Výzvy)
C. Smlouva mezi dodavateli, kteří předkládají společnou nabídku
D. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele – v nabídce se
dokládá bez příloh (příloha č. 3 této Výzvy)
E.

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 této Výzvy)

F.

Seznam poddodavatelů (příloha č. 5 této Výzvy)

Výše uvedené části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, barevnými listy. Zadavatel si současně
dovoluje požádat dodavatele o doložení nabídky v elektronické podobě na CD, včetně návrhu smlouvy o dílo.

XI. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.5.2019 v 10:00 hodin.
Místo pro podání nabídek: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Nabídky lze podávat osobně od pondělí do pátku v době od 7:30 do 14:30 hod., nebo doporučeně poštou
(popř. kurýrní službou) na adresu Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim 537 01.
V případě doručení nabídky poštou (kurýrní službou) je za okamžik předání považováno převzetí nabídky
zadavatelem, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě).
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XII. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.5.2019 v 13:00 hodin na adrese Vodovody a kanalizace,
a.s., Novoměstská 626, Chrudim 537 01, 2. patro
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání obálek s nabídkami:
Členové hodnotící komise, osoby pověřené zadavatelem, dodavatelé, jejichž nabídka byla doručena zadavateli
ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého dodavatele max. 1 zástupce na základě předložení plné moci.

XIII. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení
zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení
zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu
dodržet.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění žádosti dodavatele, odešle zadavatel současně všem
účastníkům výběrového řízení, které vyzval v rámci uzavřené výzvy.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být oznámena dodavatelům
stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změna zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která
může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak,
aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

XIV. Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele
Vybraný dodavatel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení až do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
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Přílohy v elektronické podobě na CD nosiči:
1) Projektová dokumentace, vč. příloh
2) Položkový rozpočet (výkaz výměr)
3) Návrh Smlouvy o dílo
4) Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
5) Seznam poddodavatelů
6) Krycí list nabídky

V Chrudimi, dne 30.4.2019

6

