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Provedení regenerace kořenové ČOV:

Výzva k podání nabídek ve výběrovém řízení
k zakázce
Provedení regenerace kořenové ČOV:

V Čížově – Okrouhlík okres Jihlava
1) Identifikační údaje zadavatele :
Obec Čížov,
adresa:
IĆ:
DIČ:
kontaktní osoba:
telefon:

Čížov 3, Jihlava, 586 01
42634491
CZ42634491
Přemysl Moravec
602 768 052.

email:

info@obec-cizov.cz

2) Název a popis předmětu zakázky:
Název: Regenerace kořenová ČOV Čížov – Okrouhlík okres Jihlava
Popis:






Regenerace kořenové čistírny odpadních vod spočívá v provedení stavebních prací :
Zřízení obtoku dešťových přívalů
Osazení česlí
Intenzifikace stávajícího septiku na typ SL
Výměna filtrační náplně kořenových polí
Zajištění výškově regulace hl. vody v kořenových polích

k podání a vyhodnocení nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy o dílo
3) Způsob a místo pro podání nabídky:
Nabídky budou podány osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě, v českém jazyce,
v elektronické podobě na nosiči CD, DVD v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem
uchazeče s označením – Regenerace kořenové ČOV Čížov
– akce: Regenerace kořenové
čistírny odpadních vod v Čížově – Okrouhlík okres. Jihlava
na adresu Obec Čížov, Čížov 3 , 586 01 Jihlava a to tak, aby nabídka byla doručena do skončení
lhůty pro podání nabídek tj..
Do 30. dubna 2013, do 12.00 hodin
Pokud bude nabídka doručena osobně na Obecní úřad (nebo uvedené kontaktní osobě) bude
vystaven protokol o jejím převzetí.
Nabídky, které uchazeči doručí po skončení této lhůty nebudou přijaty.
V den podání nabídky bude současně s nabídkou vrácena i projektová dokumentace, která je
pro účel nabídky pouze zapůjčena.
https://www.dropbox.com/sh/1tarz7o9skx2asf/1f8VBZ1qxm
4) Podklady pro zpracování písemných nabídek:
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- projektová dokumentace včetně výkazu výměr
https://www.dropbox.com/sh/1tarz7o9skx2asf/1f8VBZ1qxm
- slepý rozpočet v elektronické podobě
- příloha č. 3.
5. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění bude umožněna zájemcům vždy po telefonické
kontaktními osobami. Prohlídku místa plnění je možné provést i individuálně.

dohodě s

6. Dodatečné informace:
Uchazeč si může vyžádat dodatečné informace k zadávací dokumentaci výběrového řízení. V
takovém případě zašle žádost písemně na adresu zadavatele. Zadavatel ve lhůtě 2 dnů od obdržení
požadavku doplní požadované informace.
7) Údaje o hodnotících kritériích a metodě jejich hodnocení:
Hodnotícími kritérii jsou:
−
nabídková cena s DPH
−
délka poskytnuté smluvní záruky na kompletní stavební práce min. 36 měsíců
−
délka realizace stavby
−
délka splatnosti faktur
−
lhůta nástupu na odstranění vad a nedodělků
−
technická a ekonomická způsobilost – doložení dokladů
−
kvalifikační předpoklady – doložení dokladů
Další konkretizace hodnotících kritérií a informace o metodě jejich hodnocení jsou součástí zadávací
dokumentace (příloha č. 3).
8) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Pod pojmem nabídka uchazeče se rozumí vlastní nabídka uchazeče, doklady a údaje požadované
zadávacími podmínkami a identifikační údaje dodavatele.
Nabídka bude, včetně dalších dokladů a příloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a
bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a
nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl.
V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači bude nabídka včetně příloh zabezpečena proti
neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy pomocí pečetě či přelepky. Každý list nabídky a
dokumentace uchazeče bude samostatně očíslován, s výjimkou předkládaných originálů či úředně
ověřených dokladů k prokázání kvalifikace uchazeče. Poslední list dokumentace uchazeče bude
obsahovat součet všech, tedy i neočíslovaných, listů předkládaných v rámci nabídky a dokumentace
s podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče v rámci předmětné veřejné zakázky.
Nabídka bude podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě podání
nabídky učiněné zmocněncem uchazeče bude doložena i písemná plná moc, opravňující zmocněnce
k učinění těchto právních kroků.
Uchazeč může realizovat jednotlivé části dodávky prostřednictvím jím zvolených subdodavatelů.
9) Nabídka uchazeče bude zpracována v následujícím členění a pořadí:
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- Krycí list nabídky – identifikace uchazeče (jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, fax,
statutární zástupce (ci), bankovní spojení, osoba odpovědná za zpracování nabídky)
-Doklady prokazující splnění Základních a Profesních kvalifikačních předpokladů
−
Uchazeč předloží:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavce 1 písmene a) a b) Zákona výpisem z evidence Rejstříku trestů - doloží každý člen statutárního orgánu
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení - § 53
odstavec 1 písm. f) Zákona
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce - § 53 odstavce 1 písm. h) Zákona
d) čestného prohlášení - § 53 odstavce 1 písm. c) až e) a g), i) a j) Zákona.
e) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné odborné evidence, pokud je v ní zapsán
f) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci
g) doklad o kvalifikačních předpokladech stanovených zadavatelem - certifikát ISO 9001, 9002 i
u případných subdodávek
10. Prokázání technické a ekonomické způsobilosti
Uchazeči uvedou v nabídce následující údaje o firmě:
- rok založení firmy
- počet vlastních zaměstnanců (v současnosti) odborných profesí vhodných pro plnění
zakázky
- technické a materiální vybavení firmy ke splnění zakázky v požadované jakosti a době
- přehled významných, podobných zakázek v posledních 3 letech (kanalizace, ČOV, rybníky…)
s uvedením objednatele, místa a doby plnění
- doloží doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě jeho
podnikatelskou činností , z níž bude patrná výše pojistné částky ze sjednaného pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a platnost účinnosti smlouvy
nejpozději k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění předmětu smlouvy.
Skutečnosti uvedené v odstavci 9 a 10 jsou důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely
vyhodnocení zadání zakázky, pro kterou jsou doloženy.
11. Nabídková cena v požadovaném členění
Nabídková cena bude zpracována na základě projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou
nedílnou součástí zadávací dokumentace v položkovém rozpočtu.
Dodavatel uvede kódy výrobků, které je oprávněn používat
Nabídková cena za
dodávku stavebních prací

Cena bez DPH

DPH

Celkem
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Cena včetně DPH

Překročení nabídkové ceny:
Cena předmětu smlouvy bude pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s realizací díla, při dodržení předepsané kvality a parametrů díla a se
zajištěním dalších podkladů včetně záboru prostranství apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný
průběh plnění.
V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů,know-how apod.
Nabídková cena je uvedena jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném místě a
čase. Tato cena bude překročena pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových
předpisů s dopadem na nabídkovou cenu, případně změny či doplnění předmětu smlouvy.
Zpracovatel cenové nabídky zodpovídá za kompletnost a úplnost nabídkového rozpočtu.
Zpracovatel cenové nabídky doplní nabídkový položkový rozpočet i o položky, které nejsou součástí
tohoto výkazu výměr a dle jeho názoru do nabídkového rozpočtu patří.
12. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
zahájení předpoklad: po vydání pravomocného stavebního povolení a vyřízení financování
dokončení nejpozději: do 2 měsíců od začátku prací , tj. od předání staveniště objednatelem
místo plnění - adresa: Čížov – Okrouhlík okres Jihlava
13.Požadavky na varianty nabídek:
Variantní řešení zadavatel v rámci podání nabídky nepřipouští.
14. Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 2. května 2013 v 17:00 hodin v místnosti, Obecního úřadu Čížov
na adrese zadavatele. Komise otevře obálky podle pořadového čísla a zkontroluje, zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce
b) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Složení členů komise pro otevírání obálek jmenuje zadavatel. Stejně tak i složení hodnotící
komise.
15. Hodnocení nabídek :
Metoda hodnocení:
V každém dílčím hodnocení bude vybrána nejvýhodnější nabídka (x). Té bude přiřazena hodnota
příslušných bodů uvedených v příloze č.3 a poslouží jako srovnávací základ pro zbylé nabídky.
Výsledné přepočtené body za všechny hodnotitele se sečtou. , uchazeč, který dosáhne nejvyššího
počtu bodů bude vítězem výběrového řízení.
Jestliže rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky neodpovídá pořadí nabídek podle
hodnocení komise, je zadavatel povinen své rozhodnutí písemně zdůvodnit.
Jednání Hodnotící komise jsou uzavřená, bez účasti zástupců uchazeče.
Vybraného uchazeče vyzve zadavatel k předložení originálů dokladů prokazujících splnění
kvalifikačních předpokladů. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, musí ho zadavatel z výběrového
řízení vyloučit a vyzvat dalšího v pořadí.
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16. Další informace:
Pokud bude na akci poskytnuta jaká-koli dotace, uchazeči berou na vědomí, že kdykoli po dobu 15
let od data předání díla jsou povinní poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k
předmětu smlouvy (vč. účetnictví a daňové evidence). Uchazeč se zavazuje k poskytnutí součinnosti
pro zpracování monitorovaných ukazatelů pro poskytnutí dotace, zajištění publicity vyplývající z
podmínek pro poskytnutí dotace. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve finanční
správě je vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a kontrolním
orgánům poskytne informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací
projektu. Obsah a hlavní myšlenky uvedené v zadávací dokumentaci považuje zadavatel za své
duševní vlastnictví a nesmějí být bez jeho svolení kopírovány nebo jinak předávány třetím stranám
ani použity za jiným účelem než je toto zadávání zakázky.
Zadavatel připouští ve smyslu znění § 44 odst. 9 zákona použití i jiných kvalitativně a technicky
obdobných řešení. Využije-li uchazeč této možnosti, bude součástí nabídky jednoznačná specifikace
věcná včetně přesného názvu a typu řešení, technická i finanční takového řešení a popis případné
odlišnosti navrhovaného řešení od zadavatelem uvedeného řešení v příslušné části zadávacích
podmínek. Zadavatel připouští variantní řešení, tzn. Že uchazeč použije buď zadavatelem stanovené
řešení, nebo uchazečem navrhované řešení. Vždy však pouze jedno z nich.
Uchazeč uvede v nabídce adresu pro písemný styk v průběhu výběrového řízení. Nebude-li na této
adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.
Za doručenou je zásilka považována 2 pracovní dny po jejím odeslání.
Uchazeč provede minimálně 45% objemu z celkových stavebních prací sám, vlastní kapacitou nikoli
v subdodávce.
Uchazeč je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací
a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo
technické nejasnosti a že s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.
Před podpisem smlouvy o dílo doloží uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější doklad
o uzavření stavebně-montážního pojištění pro toto dílo, po případě další doklady požadované
zadavatelem..
Právem zadavatele je výběrové řízení zrušit i bez udání důvodů a to kdykoli v jeho průběhu – do
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. V případě zrušení soutěže nenese zadavatel jakoukoli
zodpovědnost za komplikace plynoucí z jeho zrušení a nebude vracet ani poskytovat jakékoli
náklady, které uchazečům vznikly z titulu účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel je povinen
výběrové řízení zrušit:
a) jestliže v důsledku podstatné změny okolností, za nichž bylo výběrové řízení vyhlášeno, a které
nemohl zadavatel předvídat a ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování výběrového
řízení,
b) jestliže tak rozhodne některý z pravomocných orgánů Obce Čížova a to:
1) zastupitelstvo obce
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17.Vyrozumění o výsledku výběrového řízení:
Zadavatel vyrozumí účastníky výběrového řízení písemně, nejpozději do čtrnácti dnů o výsledku
soutěže a to ode dne otvírání obálek.

Za zadavatele: Přemysl Moravec
starosta obce Čížova
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