Výzva a zadávací podmínky
(dále jen „Výzva“)
pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu
dle ust. § 27 písm. a) ve spojení s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
vedenou pod názvem

Kanalizace a ČOV Ořechov a místní část Ronov
(technický dozor investora – správce stavby)

čl. I Úvodní ustanovení

1) Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako podklad pro podání
nabídek dodavatelů v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu – průzkumu trhu - na služby (dále i
„zakázka“, nebo „VZMR“ ) dle ustanovení § 27 písm. a) ve spojení s ust. § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“, nebo „ZZVZ“).
2) Podle ustanovení § 31 ZZVZ není zadavatel povinen postupovat podle ustanovení zákona u veřejných
zakázek malého rozsahu, ale je povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.
S odvoláním na předchozí text zadavatel prohlašuje, že jeho postup k zadání této veřejné zakázky není
zadávacím řízením ve smyslu ZZVZ.
3) Předchozí odstavce platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce použije terminologii zákona,
případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky
stanovené v této Výzvě a zadávacích podmínkách.
4) Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky označovány
jako „zájemce“, příp. dodavatel“, Obec Ořechov, vyhlašující zadání VZMR je označen jako
„zadavatel“.
5) Zadavatel využívá svého práva nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se
zadávacím řízením osobou níže uvedeného zástupce.
Tento zástupce přitom splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení
neúčastní.
Zástupci zadavatele však není, ve smyslu § 43 ZZVZ, uděleno zmocnění k výběru dodavatele, vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávací řízení, nebo rozhodnutí o námitkách.
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čl. II. Identifikační údaje zadavatele a zástupce zadavatele
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Jednající:
Telefon:
E-mail:
dále i „Zadavatel“

Obec Ořechov
Ořechov 87, 594 52 Ořechov
00545775
Bc, Petrou Slámovou, starostkou Obce
+420 608 774 784
obec@orechov-ronov.cz

Zástupce Zadavatele:
Sídlo zástupce:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon
E- mail:
dále jen „Zástupce zadavatele“

Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady
27068111
Ing. Petr Hrubý – jednatel Ing. Jaroslav Hájek - jednatel
+420 325 611 932 / +420 325 611 934
info@eurotender.cz

čl. III.
1) Název zakázky:

Název, druh a předpokládaná hodnota VZMR

Kanalizace a ČOV Ořechov a místní část Ronov
(technický dozor investora – správce stavby)

2) Druh zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH

l. IV. Předmět plnění
1) Základním cílem zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem (objednatelem) a dodavatelem
pro zajištění činnosti technického dozoru investora – správce stavby (dále jen „Správce
stavby“) pří přípravě, zhotovení a vyhodnocení stavby s názvem Kanalizace a ČOV Ořechov a
místní část Ronov.
Výkonem Správce stavby se rozumí zabezpečení prací a služeb spojených s kontrolou a koordinací
provádění stavby, činnosti po dokončení stavby a její závěrečné vyhodnocení.
Služby a činnosti Správce stavby jsou rozčleněny do následujících fází - etap:
a)
b)

Služby a činnosti v průběhu provádění stavby (I. etapa – fáze)
Služby a činnosti po dokončení stavby (II. etapa – fáze)

Předmět zakázky a činností vymezujících obsah a rozsah výkonu činnosti Správce stavby je dále
podrobněji specifikován v Obchodních podmínkách – závazném návrhu Smlouvy na provedení
služeb (Příloha č. 1 této Výzvy)
Zadavatel aktuálně předpokládá realizaci služeb v období 05/2019 až 12/2020 přičemž v rámci podání
orientačních časových informací předpokládá, že jednotlivé služby a činnosti budou Správcem
stavby prováděny
a)
b)

v průběhu provádění stavby po dobu 17 měsíců
po dokončení stavby po dobu 2 měsíců
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2) Informativní popis budoucí stavby na níž bude prováděna činnost Správce stavby
Stavební práce a dodávky budoucím zhotovitelem spočívají ve vybudování nové oddílné splaškové
kanalizace v obci Ořechov a místní části Ronov včetně výstavby nové obecní čistírny odpadních vod.
Na výstavbu stok bude použito celkem 3218 m potrubí PVC SN12 DN 250. Pro kanalizaci bude proveden
pažený výkop.
Na stokách veřejné kanalizace budou pro jednotlivé nemovitosti osazeny odbočky DN 250/150 mm s
potrubím DN 150 délky 1 m a koleny DN 150 Celkový počet odboček činí 148 ks, tj. 148 m.
Celková délka výtlaků V1 – V4, převážně profilu 90 x 5,4 mm, činí 905 m,
Výstavba přípojek veřejných částí kanalizačních přípojek je z potrubí DN 150. Veřejné části přípojek
v celkové délce 1272 m budou ukončeny revizními šachtami.
Celková délka splaškové kanalizace včetně výtlaků, veřejných přípojek a odboček činí 5543 m.
Pro čištění odpadních vod na oddílné splaškové kanalizaci je navržena mechanicko-biologická čistírna pro
350 EO.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i Opravy komunikací a zpevněných ploch po překopech kanalizace
v převažujícím provedení ze středně zrnného asfaltového betonu.
Předpokládané náklady budoucího stavebního díla (investiční a neinvestiční) jsou zadavatelem
stanoveny ve výši 43 577 878,- Kč bez DPH

Rozsah budoucí stavby je detailně specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby, která je
k dispozici a ke stažení na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-orechov u
předmětné veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Ořechov a místní část Ronov.

čl. V. Doba , místo plnění zakázky , klasifikace předmětu
1)

Doba plnění:

Předpokládané zahájení činnosti Správce stavby - ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 05/2019
Činnost Správce stavby bude vykonávána po dobu 19 měsíců
2)

Místem plnění je : kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Ořechov a místní část Ronov
Veškeré doklady a dokumentace budou předány v sídle Zadavatele.

Zadavatel předpokládá, že působení Dodavatele může zahrnovat i jednání či činnost v jiných místech
souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, např. v sídlech působnosti orgánů a organizací,
jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou případně potřebná v průběhu realizace
stavby.
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čl. VI. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
1) Dodavatel služeb ve své nabídce doloží podrobnou kalkulaci (výpočet) nabídkové ceny pro celý rozsah
předmětu plnění.
2)

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu činnosti Správce stavby dojde ke
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH
platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3) Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
4) Celková nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu zakázky včetně
nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zajištění všech zkoušek,
měření a atestů a ostatních dokladů nezbytných pro řádné splnění předmětu VZMR, zvýšené
náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

čl. VII. Platební podmínky
¨
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
Úhrada ceny za služby bude prováděna postupně na základě dodavatelem vystaveného daňového dokladu
na dílčí část ceny předmětu plnění (včetně DPH).
Splatnost faktur se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury Zadavateli.
Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – závazném návrhu Smlouvy
na provedení služeb.

čl. VIII. Kritérium pro zadání zakázky
Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.
V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů tak, že bude stanoveno pořadí
jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen bez DPH, a to od nejnižší po nejvyšší
nabídkovou cenu.
Nejvýhodnější nabídkou bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

čl. IX. Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást této Výzvy předkládá i obchodní podmínky vyjádřené formou závazného návrhu
Smlouvy o dílo, které vymezují budoucí rámec smluvního vztahu a blíže upřesňují znění některých bodů
zadávacích podmínek. Nabídka uchazeče musí kromě podmínek zadávací dokumentace respektovat i
stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v zásadním
rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Obchodní podmínky
(Smlouva) jsou nedílnou přílohou č.2 této Výzvy.

čl. X. Místo a lhůta pro podání nabídek
1)

Lhůta pro podání nabídky končí dne 17. května 2019 ve 14, 00 hod.
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Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém nebo slovenském jazyce.
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v listinné podobě, v 1 vyhotovení, a to v uzavřené obálce,
která musí být opatřena názvem zakázky, tj.

Kanalizace a ČOV Ořechov a místní část Ronov
(technický dozor investora – správce stavby)
2)

Obálka s nabídkou musí obsahovat i označení adresáta a označení odesílatele (dodavatele) včetně
jeho adresy.

3)

Nabídky je možno podávat osobně, po předchozí telefonické dohodě (ověření přítomnosti
pracovníků Obce Ořechov) nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele:
Obec Ořechov
Ořechov 87, 594 52 Ořechov
Zástupce zadavatele : Bc, Petra Slámova, starostka Obce
Mobil +420 608 774 784
Email : obec@orechov-ronov.cz
a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 14,00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek.

čl. XI. Součásti nabídky požadované zadavatelem – základní podmínky zadavatele
1) Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce níže uvedené doklady:
a) Čestné prohlášení prokazující základní způsobilost dle vzoru, který je Přílohou č. 3 této Výzvy.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
b) Prosté kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky
(živnostenský/é list/y)
c) Prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné
evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
d) Prostou kopii dokladu osvědčující odbornou způsobilost
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

dodavatele

nebo

osoby,

jejímž

Dodavatel, jako doklady prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží osvědčení o
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro
obor „Pozemní stavby“ nebo „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“

čl. XII. Vysvětlení zadávací dokumentace (dotazy a dodatečné informace)
Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení jakékoliv části Výzvy (tj. včetně příloh).
Žádost o vysvětlení (dodatečné informace, dotazy) k Výzvě je dodavatel povinen doručit
v elektronické podobě (e-mailem na adresu zástupce zadavatele uvedeného v čl. II
Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady
Ing. Petr Hrubý – jednatel Ing. Jaroslav Hájek – jednatel
info@eurotender.cz
Zástupce zadavatele stejnou formou odpoví tazateli a současně odpověď na dotaz zašle všem
známým zájemcům a současně zveřejní odpovědi na dotazy na úřední desce (https://www.orechovronov.cz/uredni-deska) pro případné další zájemce o zakázku.
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čl. XIII. Ostatní podmínky zadavatele
1) Nabídka dodavatele musí obsahovat návrh Smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele a dále musí plnit veškeré další podmínky a požadavky v této Výzvě uvedené.
2)

Nabídka musí být zpracována písemně, v českém jazyce.

3)

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

4)

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této Výzvě, a to buď na
základě dodatečných dotazů dodavatelů, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu výzvy zadavatel
oznámí všem dodavatelům, kterým byla výzva zaslána.

5)

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem o doplnění, případně o dílčí úpravě
Smlouvy

6)

Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
nezahrnout do hodnocení nabídek.

7)

Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny
způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

8)

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

9)

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

10) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu

Nabídka bude podána v následující struktuře:
a) Titulní list s názvem veřejné zakázky
b) Návrh smlouvy ve smyslu obchodních podmínek zadavatele, podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele
c) Čestné prohlášení o základní způsobilosti a Kopie dalších dokladů specifikovaných v čl. XI této
Výzvy
d) Další doklady a dokumenty dle podmínek Výzvy, příp. dle potřeb dodavatele

Petra
Slámová

V Ořechově dne 02.05.2019

Digitálně podepsal
Petra Slámová
Datum: 2019.05.02
13:38:53 +02'00'

……………………………………..
Bc. Petra Slámová v.r. , starostka Obce

Ing. Jaroslav
Hájek

Za správnost opisu

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Hájek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27068111,
o=Eurotender s.r.o. [IČ 27068111],
ou=001, cn=Ing. Jaroslav Hájek,
sn=Hájek, givenName=Jaroslav,
serialNumber=P16389, title=jednatel
Datum: 2019.05.02 12:59:25 +02'00'

…………………………………………………
Ing. Jaroslav Hájek
Jednatel
Eurotender s.r.o., Poděbrady
Zástupce Zadavatele
Přílohy :
1. Obchodní podmínky – závazný Vzor Smlouvy
2. Vzor - Čestné prohlášení o splnění Základní způsobilosti
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VZOR

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až písm. e) dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
Prohlašuji tímto čestně, že nejsem dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Dále čestně prohlašuji, že
pokud jsem jako dodavatel právnická osoba, splňuje podmínku podle výše uvedeného písm. a) tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, splňuje podmínku podle písm. a) :
1)

tato právnická osoba,

2)

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

3)

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;

pokud v zadávacím řízení vystupuji jako pobočka závodu, pak
1)
zahraniční právnické osoby splňují podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,
2)
české právnické osoby splňují podmínku podle písm. a) splňují osoby uvedené ve výše
uvedeném odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako
……………………………………………………………
(např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s r. o. atd.; jedná se pouze o demonstrativní výčet)

V ………………………… dne………………………….
__________________
podpis
titul, jméno, příjmení
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