Výzva k podání nabídek
1. Zadavatel:
Obec Smržov, IČ: 00269565, Smržov 11, 503 03 Smiřice
Kontaktní osoba ve věcech organizačních této veřejné zakázky je:
Ing. Jan Machát, starosta obce; e-mail: info@smrzov.cz
2. Název zakázky:
Rozšíření vodovodu Hubíles
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota je 1 900 000,00 Kč bez DPH; tato hodnota je zároveň
hodnotou maximální a nepřekročitelnou.
4. Druh zakázky:
Stavební práce – veřejná zakázky malého rozsahu
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), zadávaná v souladu s § 31 ZZVZ,
při dodržení zásad dle § 6 ZZVZ.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Lhůta pro podání nabídky:
18. 12. 2019 do 16:00 hod
6. Místo pro podání nabídky:
Svoji listinnou nabídku můžete podat doporučeně (prostřednictvím kurýrní služby,
prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo osobně v úředních hodinách obce
(http://www.smrzov.cz/index.php?nid=4011&lid=cs&oid=496577 ).
ve lhůtě pro podání nabídek na adresu:
Obec Smržov
Smržov 11
503 03 Smiřice
Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným označením
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rozšíření vodovodu Hubíles“
NEOTEVÍRAT!
Obálky musí být viditelně označeny adresou uchazeče. Nabídky musí být doručeny
nejpozději v poslední den do 16:00 hod. lhůty pro podání nabídek.
7. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a vodovodních přípojek. Podobnější
popis stávajícího stavu a vlastní předmět zakázky je uveden v příloze č. 4 této Výzvy –
„Projektová dokumentace“.

8. Hodnotící kritérium:
Komise provede hodnocení každé nabídky podle hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH.
Nabídky uchazečů jsou seřazeny dle nabídkové ceny od nejvýhodnější (tj. nejlevnější)
po nejméně výhodnou (tj. nejdražší).
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
výběrového řízení, uchazeč bude žádán o písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které
jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Pokud zadavatel neobdrží od uchazeče do 3
pracovních dnů od data doručení písemnou odpověď nebo se uchazeč nedostaví k
jednání za účelem zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude nabídka
vyřazena.
Nabídka bude vyřazena z hodnocení také v případě, že i přes zdůvodnění uchazečem
komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká.
9. Způsob jednání s účastníky:
Po otevření obálek s nabídkami až do výběru nejvhodnější z nich může zadavatel
jednat s jednotlivými uchazeči za účelem získání doplňujících informací pro své
rozhodnutí.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob
a uchazeč je povinen v této souvislosti poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podpisem (podpisy) návrhu smlouvy potvrdí uchazeč pravdivost, správnost, úplnost a
závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka musí být podána v českém nebo slovenském jazyce.
Zadavatel doporučuje podat nabídku v jednom originále a v jedné kopii. V případě
jakéhokoli nesouladu mezi originálem či kopií je rozhodující originál nabídky.
Uchazeč předloží svoji písemnou nabídku v následujícím členění:
1.

„Krycí list nabídky“ – Příloha č. 01 – Krycí list nabídky,

2.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č.
02 - Čestné prohlášení kvalifikačních předpokladů a doklady prokazující
splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

3.

Návrh smlouvy o dílo sestavený na základě podmínek uvedených v bodě
„Požadavky na smluvní podmínky“, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče
jednat. Součástí smlouvy o dílo je vyplněný Výkaz výměr – Příloha č. 03 – Výkaz
výměr.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet došlé nabídky a neposkytovat náhradu nákladů,
které uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí ve veřejné zakázce.
11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v členění cena celkem v Kč bez DPH, výše DPH a cena
celkem v Kč včetně DPH.

Nabídková cena bude veškeré další náklady nutné pro realizaci zakázky.
Nabídková cena bude uvedena jako cena konečná a nejvýše přípustná po celou dobu
plnění zakázky.
12. Doba a místo plnění zakázky:
Místem plnění veřejné zakázky je:
Hubíles, katastrální území Hubíles (751251) - parc.č. 1435/1, 577/1, 576, 649/3,
652/7, 652/8; st.č. 76, 77, 62, 84.
Zahájení doby plněnído 10-ti dnů od výzvy objednatele
Ukončení doby plnění do 4-ti měsíců od předání staveniště.
13. Poskytování dodatečných informací: Dodavatel je oprávněn po zadavateli
požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě 4 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné
zakázky.
14. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace takto:
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal ZÁKLADNÍ kvalifikaci – viz příloha č. 2
této Výzvy. Tato základní kvalifikace je prokázána vyplněním a podepsáním čestného
prohlášení v příloze č. 2.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal PROFESNÍ kvalifikaci – a sice
předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, ev. živnostenským oprávněním pro
požadovanou činnost - tak aby bylo zřejmé, že uchazeč je profesně schopen zakázku
splnit. Originály či úředně ověřené kopie předloží vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč prokázal TECHNICKOU kvalifikaci – viz příloha
č. 02 této Výzvy. Tato kvalifikace je prokázána vyplněním a podepsáním čestného
prohlášení o tom, že uchazeč prohlašuje, že realizoval 2 obdobné zakázky na
stavební práce v minulých 5 letech. Hodnota zakázky musí odpovídat hodnotě min.
1 500 000,- Kč bez DPH.
15. Obchodní podmínky:
Návrh obchodních podmínek je uveden v příloze č. 05 – Smlouva dílo. Uchazeč není
oprávněn provádět změny ve smlouvě. Jakékoliv změny mají za následek vyloučení
uchazeče z dalšího hodnocení.
16. Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 01 - Krycí list nabídky
Příloha č. 02 - Čestné prohlášení kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 03 - Výkaz výměr
Příloha č. 04 - Projektová dokumentace
Příloha č. 05 – Smlouva o dílo
17. Další informace o zakázce:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Uchazečům
nebudou uhrazeny vynaložené náklady.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a neuzavřít
smlouvu s žádným uchazečem.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob

a uchazeč je povinen v této souvislosti poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné
zakázky.

Ve Smržově dne 09. 12. 2019

………………………………………….
Ing. Jan Machát v.r.
Starosta obce

