Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce
v souladu s ustanovením §6 zák. č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen zákon).

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace malé vodní nádrže Brťov-Jeneč“.
Zadavatel: Obec Brťov-Jeneč zastoupená panem Miloslavem Svobodou - starostkou obce
se sídlem Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, 679 21 Černá Hora
IČO : 00279986
tel.: 16 437 535
mob.: 606 730 697
E-mail: obecbrtov@seznam.cz

2. Informace o druhu a předmětu zakázky:
2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy malé vodní nádrže v Brťově-Jenči
spočívající v opravě opevnění návodního líce hráze a zpevnění pravého břehu nádrže.
2.2. Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci, kterou tvoří
výkresová dokumentace, technická zpráva, položkové výkazy výměr a návrh smlouvy o
dílo. Zadávací dokumentace je vyzvaným uchazečům zaslána v elektronické podobě.
Uchazečům, kteří se přihlásí do zadávacího řízení na základě zveřejnění výzvy na úřední
desce obce Brťov-Jeneč, bude zadávací dokumentace zaslána v elektronické podobě.
Žádosti o zaslání zadávací dokumentace musí uchazeč zaslat nejpozději 5 pracovních
dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na žádosti zaslané po této lhůtě nebude
zadavatel reagovat.
2.3. Pro upřesnění podmínek dodávky stavebních prací je pro uchazeče možná prohlídka
místa stavby. Prohlídka místa stavby je možná po telefonické domluvě s panem starostou
– tel: 606 730 697, nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
2.4. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,928 mil. Kč bez DPH.

3. Požadavky na zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude zpracována podle členění položkového rozpočtu Celková nabídková
cena bude uvedena v české měně, v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu
celkem včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky
včetně nákladů souvisejících.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobně na adresu zadavatele, tj.
Obec Brťov-Jeneč, Tišnovská 80, 679 21 Černá Hora
do 15.12.2016 do 17,00 hod.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů:
Zadavatel požaduje prokázat:
•

Základní způsobilost v rozsahu dle § 74 odst. 1 zákona, písm. a) až e) a odst. 2. Prokázání
základní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením ke všem výše uvedeným
bodům § 74 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo, před uzavřením smlouvy o dílo, vyžádat
si od vítězného dodavatel prokázání základní způsobilosti předložením originálů dokladů
(výpisem z evidence Rejstříku trestů, potvrzením příslušného finančního úřadu, potvrzením
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, výpisem z obchodního rejstříku, ne starších
jak 90 dnů od oznámení o výběru dodavatele.

•

Profesní způsobilost dodavatel prokazuje předložením prosté kopie výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a předložením prosté kopie
živnostenského oprávnění pro požadovaný předmět činnosti (provádění staveb, jejich
změn a odstraňování)“. Splnění profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona
prokáže účastník zadávacího řízení předložením prosté kopie Osvědčení o autorizaci ve
smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství“. Zadavatel si vyhrazuje právo, před
uzavřením smlouvy o dílo, vyžádat si od vítězného dodavatel prokázání profesní
způsobilosti předložením originálů dokladů (výpis z obchodního rejstříku a ŽL), ne starších
jak 90 dnů od oznámení o výběru dodavatele.

6. Údaje o hodnotících kritériích:
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena vč. DPH.

7. Délka zadávací lhůty
Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky.

8. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: leden 2017.
Předpokládaný termín ukončení: duben 2017.

9. Požadavek na způsob zpracování nabídky:
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě. Nabídka bude
podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Uchazeč je povinen nabídku doručit v jedné uzavřené obálce, obálka bude opatřena razítkem
uchazeče a zřetelně označena nápisem: NEOTEVÍRAT „Veřejná zakázka – oprava
rybníka“.

Na obálce musí být adresa, na niž je možné nabídku vrátit. Nabídka musí obsahovat
následující části a bude zpracována v následujícím členění:
a) dokumenty prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů,
b) cenová nabídka včetně položkových rozpočtů,
c) lhůta plnění v týdnech, včetně termínu dokončení,
d) Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1).

10. Obchodní podmínky:
Uchazeč je povinen respektovat následující absolutně vymezené obchodní podmínky:
a) záruční podmínky
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče splnila minimální záruční dobu na celý rozsah
veřejné zakázky na dodávky, a to v trvání min. 60 měsíců.
b) smluvní pokuta
Zadavatel požaduje, aby za nesplnění doby realizace a termínu dokončení zakázky byla ve
smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.
Ostatní podrobné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Návrh smlouvy o dílo.

11. Práva zadavatele:
•
•
•
•

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré podklady a informace ve
formě stanovené touto výzvou, bude to mít za následek vyřazení nabídky, taková
nabídka nebude hodnocena.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zredukovat rozsah předmětu díla před uzavřením smlouvy
o dílo, s ohledem na své finanční možnosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

V Brťově-Jenči dne 28.11.2016
……………………………
Miloslav Svoboda – starosta obce
Přílohy: Návrh smlouvy o dílo
Projektová dokumentace
Položkový výkaz výměr

