Zadavatel: Obec Čížov, 586 01 Jihlava
„OBEC ČÍŽOV, okr. Jihlava – Vodní zdroj pro zásobování veřejného vodovodu – hydrogeologický
průzkum“
Fyzická osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Jan Prokš – J. P. kancelář Jihlava, Matky Boží 36, 586 01 Jihlava
IČ: 12156485

Fyzická osoba, ŽL vydaný MěÚ v Jihlavě, č.j. 01244/92/Ji
Telefon: 567301972, fax: 567301972
e:mail: proks.jan @volny.cz

Výzva
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
ve smyslu § 38 zákona č.137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“ ve znění platných předpisů
na akci:
„OBEC ČÍŽOV, okr. Jihlava – Vodní zdroj pro zásobování veřejného vodovodu –
hydrogeologický průzkum“
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Zadavatel:
Obec Čížov
Zastoupen:
Přemyslem Moravcem – starostou obce

IČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat:
Telefon:
E.mail:

42634491
Komerční banka, pob. Jihlava
18525-681/0100
a) ve věcech smluvních :
Přemysl Moravec – starosta obce
b) ve věcech technických:
Jan Prokš – zastupitel obce
602768052
obec.cizov@seznam.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na provedení podrobného hydrogeologického průzkum ke zbudování vodního zdroje
pro obec Čížov.
Termín plnění: předpoklad realizace 06/2010 – 10/2010
Místo plnění: Čížov

Předmětem veřejné zakázky je provedení podrobného hydrogeologického průzkum ke zbudování
vodního zdroje pro obec Čížov v těchto etapách:
1. Etapa – vrtné práce
2. Etapa – hydrogeologické zkoušky
3. Etapa – odběry a analýzy vzorků vod
4. Etapa – řízení sledu prací
5. Etapa – zpracování výsledků, závěrečná zpráva

-2Podkladem pro provádění uvedených prací je projekt vrtných prací vypracovaný Mgr. Radkem
Mičkem – Geoservis, Nezvalova 8, 586 01 Jihlava. IČ: 72494646.
3. Zadávací dokumentace, podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48
Projekt vrtných prací + podklad pro ocenění nabídky v listinné formě dílo si uchazeči mohou
vyzvednout na adrese Jan Prokš – J. P. kancelář Jihlava, Matky Boží 36, 586 01 Jihlava po předchozí
dohodě s panem Prokšem, mobil 731155733.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek:

dne 31.05.2010 do 15.00 hodin

Jan Prokš – J. P. kancelář Jihlava
Matky Boží 36
586 01 Jihlava

Doručení nabídek zadavatel požaduje v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky
uchazečů a označených „Obec Čížov – hydrogeologický průzkum“. Otevírání obálek se uskuteční na
Obecním úřadě v Čížově bez účasti uchazečů.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62
Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1
písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) ZVZ.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení.
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační
předpoklady požadované veřejným zadavatelem.
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatel rovněž může prokázat výpisem ze
seznamu dle § 127 ZVZ.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 písm a), b) a d) prokáže uchazeč
předložením těchto dokladů v prosté kopii. . Autorizace bude doložena na celý rozsah předmětné
zakázky.
Veřejný zadavatel nepožaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů ani
technických kvalifikačních předpokladů.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídky.
6. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 písm. b) nejnižší
nabídková cena včetně DPH.
7. Způsob zpracování nabídkové ceny
Cena předmětu díla bude jako cena nejvýše přípustná s uvedením DPH, platná po celou dobu plnění
zakázky. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění zakázky včetně projednání
a zajištění dodávky el. proudu k provedení prací (možné napojení na stávající trafostanici u objektu
ubytovny na okraji příjezdu na Okrouhlík). Podrobnosti budou uvedeny v Obchodních podmínkách –
Návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, který vypracuje uchazeč a bude součástí nabídky.
Objednatel požaduje, aby zhotovitel v návrhu SOD stanovil záruční dobu v délce minimálně
60 měsíců.

-

3–

8. Obsah nabídky § 68
Nabídka dodavatele bude zpracována v písemní formě výhradně v českém jazyce v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek. Podání nabídky v elektronické formě zadavatel nepřipouští.
Posledním listem nabídky bude prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče, nebo řádně zmocněnou osobou, (přičemž v takovém případě doloží uchazeč v nabídce
plnou moc v originále nebo její úředně ověřené kopii), z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým
obsahem nabídky a po celou dobu běhu zadávací lhůty. Součástí tohoto prohlášení je i stanovení
celkového počtu listů všech částí nabídky.
Členění nabídky
1.
2.
3.
4.
5.

Titulní list nabídky (příloha č.1)
Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady dle výzvy
Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče
Oceněný podklad pro stanovení nabídkové ceny (dle přílohy č.2)
Prohlášení dodavatele

9. Práva zadavatele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres účastníků
výzvy zájemcům.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu smluvních podmínek.
Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv
úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

V Čížově dne 30.04.2010

razítko a podpis zadavatele –
osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti::

