Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění ve smyslu
§ 27 s uplatněním výjimky dle § 31 zákona

„ÚV Monaco – rekonstrukce střechy“
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Preambule
Výzva k podání nabídky je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
poptávkového řízení (výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
– dále jen „výzva“).
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče o zakázku na skutečnost, že výzva je souhrnem požadavků
zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných
norem. Zadavatel požaduje splnění příslušných norem.
Uchazeč se při zpracování nabídky musí řídit požadavky ve výzvě, smlouvě, ale též ustanoveními
příslušných obecně závazných norem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně
a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim II
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957
IČ: 48171590

DIČ:CZ4817159

http://www.vakcr.cz

podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách. Bude se jimi řídit a v případě
nesouhlasu s jakoukoliv skutečností nebo procesem v ní obsaženým využije svého práva podat
žádost o dodatečnou informaci. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace
a dokumentaci nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, bude to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit ze zadávacího řízení uchazeče zařazeného na platném
„blacklistu“ zadavatele.

1 Informace o zadavateli
Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
se sídlem:
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
zastoupený:
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou
IČ:
48171590
DIČ:
CZ48171590
kontaktní osoba v záležitostech výběrového řízení:
Bc. Petr Bujnoch,
tel.: 603 899 893,

e-mail: bujnoch@vakcr.cz

2 Informace o druhu a předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí
rovné střechy na úpravně vody Monaco (Slatiňany).

3 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky malého rozsahu je od 2.3.2020, dokončení díla
se předpokládá do 29.5.2020. Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy této výzvy k podání
nabídky.

4 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je úpravna vody Monaco ve Slatiňanech (okres Chrudim).
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5 Výzva k podání nabídky a podmínky přístupu k výzvě k podání nabídky
5.1

Výzva k podání nabídky je přístupná na webových stránkách zadavatele: www.vakcr.cz
a webovém portálu www.vhodne-uverejneni.cz

5.2

Dodavatelé si mohou o zaslání výzvy k podání nabídky požádat kontaktní osobu zadavatele.

5.3

Zadavatel nepožaduje úhradu spojenou s poskytnutím výzvy k podání nabídky

5.4

Prohlídka místa realizace díla 24.1.2020 v 9:00 hodin. Účast na prohlídce potvrďte nejpozději
do 14:00 hodin dne 23.1.2020 kontaktnímu pracovníkovi naší společnosti:
Bc. Petr Bujnoch,

tel.603 899 893,

e-mail: bujnoch@vakcr.cz

6 Lhůty a místo pro podání nabídky, otevírání obálek
6.1

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 4.2.2020, do 10:00 hodin.

6.2

Nabídky musí být doručeny na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

6.3

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou komisí hodnoceny.

6.4

Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené v dokumentaci
veřejné zakázky

6.5

Způsob podání nabídek: Uchazeči podají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky a heslem NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ „ÚV Monaco – rekonstrukce střechy “.

6.6

Obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. Nabídka bude zabezpečena
proti vyjmutí listů nebo části nabídky – všechny listy budou protaženy provázkem (vyjma
prospektových materiálů) jehož uzlík bude přelepen štítkem, opatřený razítkem uchazeče
a podpisem oprávněné osoby jednat.

6.7

Nabídku je možné podat pouze v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s vyhlášenými
podmínkami zadávacího řízení.

6.8

Zadávací lhůta – lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán činí 6 měsíců, počíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

6.9

Nabídky budou otevřeny dne 4.2.2020. Otevírání obálek mají právo se účastnit členové komise
pro otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek. Otevírání obálek proběhne bez
přítomnosti zástupců uchazečů.
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7 Obchodní a platební podmínky
7.1

Dodávka bude fakturována na základě zjišťovacího protokolu, který bude spolu se soupisem
prací potvrzen k poslednímu dni měsíce, ve kterém byly konkrétní práce provedeny. Na
základě tohoto zjišťovacího protokolu bude vystavena faktura (daňový doklad), který bude
obsahovat potřebné náležitosti. Po úplném dokončení a předání díla bude vystavena
závěrečná faktura (daňový doklad). Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 dní.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

7.2

Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy, jehož vzor je součástí výzvy, podepsaný
osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně
jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku,
plná moc).

7.3

Od návrhu smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní návrh smlouvy, nebude jeho
nabídka hodnocena), lze pouze doplnit chybějící údaje v části zvýrazněné žlutou barvou. Údaje
uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče.
V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Pokud nabídka nebude
obsahovat verifikovaný návrh smlouvy, bude vyřazena z dalšího hodnocení.

7.4

Nabídková cena bude uvedena jak v návrhu smlouvy, tak v přiloženém souhrnném krycím listě.
Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou (nepřekročitelnou) a bude
obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být
garantována po celou dobu realizace díla – resp. po dobu, po kterou bude uchazeč svou
nabídkou vázán. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena bez DPH. Nabídková cena
bude uvedena v českých korunách. Nabídková cena ve smlouvě i souhrnném krycím listě bude
cenou celkovou.

8 Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace
8.1
8.2

8.3

Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace, a to v rozsahu
uvedeném v bodě 8.2, 8.3 a 8.4.
Základní kvalifikační způsobilost – doložením „Čestného prohlášení“ z jehož obsahu bude
zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady v souladu s §74 a §75 zákona
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Čestné prohlášení musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče.
Profesní kvalifikační způsobilost – doložením dokladu oprávnění k podnikání vztahujícího se
k předmětu veřejné zakázky:
a) aktuální výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) nebo výpis jiné obdobné
evidence ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky,
b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost pro plnění veřejné zakázky zabezpečuje. To je:
- autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
nebo
- autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
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8.4

Způsobilost prokazuje uchazeč předložením prostých kopií dokladů. Originály nebo ověřené
kopie budou uchazečem předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.

8.5

Technická kvalifikační způsobilost – předložením „Čestného prohlášení“, obsahujícího seznam
minimálně 3 významných zakázek, obdobných předmětem a rozsahem této veřejné zakázce,
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech (jedná se o 3 roky od posledního dne lhůty
pro podání nabídek). Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem,
či za uchazeče. Seznam významných zakázek bude obsahovat rozsah a dobu plnění, název
akce, cenu zakázky nebo investiční náklady a odběratele, kterému byly služby poskytnuty,
včetně kontaktu na osoby odběratele pro ověření referencí a termínu realizace.

8.6

Důsledek nesplnění kvalifikace – pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen neprodleně tuto skutečnost
písemně oznámit zadavateli. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu
podle kapitoly 8 této výzvy, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

9 Údaje o hodnotících kritériích
9.1
9.2

Zadavatel stanoví kritérium hodnocení nabídek – výše nabídkové ceny.
Metoda vyhodnocení nabídek v daném kritériu – hodnocena bude celková nabídková cena za
předmět plnění veřejné zakázky uvedená v Kč bez DPH. Zadavatel při vyhodnocení určí pořadí
nabídek v závislosti na nabídkové ceně. Vítěznou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

10 Ostatní ujednání
10.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení veřejné zakázky do uzavření smlouvy.
10.2 Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
10.3 Případné zrušení zadávacího řízení oznámí zadavatel na svých webových stránkách
www.vakcr.cz a www.vhodne-uverejneni.cz. Zadavatel není povinen sdělovat důvody
takového rozhodnutí.
10.4 Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel
nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené
nabídky a smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
10.5 Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku v celém rozsahu
nebo některou její část a odmítnout všechny nabídky kdykoli před uzavřením smlouvy, aniž by
mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost vůči příslušnému uchazeči nebo všem uchazečům, či
jakýkoli závazek informovat uchazeče o důvodech takového rozhodnutí.
10.6 Uchazeč ponese veškeré náklady spojené s přípravou a podáním jeho nabídky bez ohledu na
průběh či výsledek výběrového řízení.
10.7 S vybraným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva.
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10.8 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď
na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadání nebo z vlastního podnětu.
10.9 Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky
vyzváni. Současně tuto skutečnost zveřejní na svých webových stránkách.
10.10 Uchazeči mohou zasílat případné věcné i formální dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny
nejpozději do 4 dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, elektronicky na emailovou
adresu bujnoch@vakcr.cz.
10.11 Zhotovitel je povinen se předem seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít jakýkoliv
vliv na cenu nabídky.

11 Otevírání obálek s nabídkami
11.1 Otevírání obálek se uskuteční v zasedací místnosti ve 2. patře sídla zadavatele:
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
11.2 Termín otvírání obálek: 4.2.2020 ve 13:00 hodin
11.3 Hodnotící komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času
doručení, bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována dle požadavku zadavatele a zda je
podepsaná oprávněnou osobou.

12 Členění odevzdané nabídky
12.1 K nabídce budou připojeny následující přílohy, jež jsou její nedílnou součástí:
Krycí list nabídky
Doklady prokazující splnění základní kvalifikační způsobilosti
Doklady prokazující splnění profesní kvalifikační způsobilosti
Doklady prokazující splnění technické kvalifikační způsobilosti
Návrh smlouvy o dílo
Oceněný výkaz výměr
Doklad prokazující pojištění proti škodám

příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3
příloha č.4
příloha č.5
příloha č.6

13 Přílohy výzvy
13.1 Neoddělitelnou součástí této výzvy jsou níže uvedené přílohy:
-

vzor Krycího listu nabídky
návrh Smlouvy o dílo
neoceněný výkaz výměr
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