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:

Vodovod podél silnice 1/43 Rozhraní, Stvolová
1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Obec Stvolová zastoupená Oldřiškou Kořístkovou – starostkou obce ,
tel: 775 039 248. Stvolová 39, PSČ 679 61 Letovice, IČ: 00532185
Obec Rozhraní, zastoupená panem Stanislavem Bártou – starostou obce,
tel:602647951, IČ: 00277282 Rozhraní, 74 569 03 Rozhraní,
Předmětem zadávacího řízení je podání nabídky na zhotovení vodovodu mezi obcemi
Rozhraní a Stvolová v rozsahu:
Řad z polyetylénu PE 100RC SDR11 - 90x8.2, délky 409,00 m
Trasa vodovodu je navržena převážně v souběhu se silnicí I/43 v pomocném silničním
pozemku a v předzahrádkách přilehlých RD.
Součástí stavby jsou vodovodní přípojky v rozsahu:
Přípojky z polyetylénu PE 100RC SDR11 – 32, délky 61,00 m (11 ks)
Vzhledem k samostatnému financování částí díla obcemi Rozhraní a Stvolová, jsou jako
součást zadávací dokumentace přiloženy výkazy výměr samostatně pro obě obce.

2.

Zadávací dokumentace je vyzvaným uchazečům zaslána v elektronické podobě.

3.

Předpokládaná hodnota zakázky je 1,8 mil. Kč bez DPH.

4.

Doba plnění:
Dobu plnění uvede každý uchazeč ve své nabídce, včetně závazného termínu ukončení
díla. Ukončení a předání hotového díla však nejpozději do začátku zimního období 2020.

5.

Místo plnění: k.ú. Rozhraní, k.ú.Skřib.

6.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 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.
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)“.

7.

Údaje o hodnotících kritériích
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena bez DPH. Výsledná nabídková cena bude součtem nabídkových cen pro
obě obce.

8.

Požadavky na obsah nabídky:
Nabídka bude obsahovat: 1. identifikační údaje uchazeče, 2. Doklady (kopie) prokazující
kvalifikaci uchazeče dle bodu 6. této výzvy, 3. nabídkovou cenu doloženou položkovými
rozpočty pro jednotlivé obce a jejich součtem, 4. lhůtu plnění v týdnech a termín
dokončení, 5. návrh smlouvy o dílo potvrzený oprávněnou osobou dodavatele.

9.

Uchazeč je povinen nabídku doručit v jedné uzavřené obálce, obálka bude opatřena
razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: NEOTEVÍRAT „Veřejná zakázka –
Vodovod Rozhrani-Stvolová“.

10. Platební podmínky:
Zálohové platby se nesjednávají.
Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur. Dílčí faktury budou
vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací
potvrzených technickým dozorem investora (dále jen TDI).
Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí
dokončeného díla.
V případě, že se při předání a převzetí dokončeného díla vyskytnou drobné vady či
nedodělky je objednatel oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby
odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí.
Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 14ti dnů od doručení faktury
objednateli. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný zjišťovací protokol

11.

Obchodní podmínky:
Jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy o dílo.

12. Způsob a místo pro podání nabídek:
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobně na adresu zadavatele
Obecní úřad Stvolová, Stvolová 39, PSČ 679 61, v termínu do pátku 7.8.2020 do 10,00
hod.
13. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

……………………………………………………………………..
Za zadavatele – starostka obce Stvolová
Ve Stvolové dne 27.7.2020
Přílohy:
 Projektová dokumentace
 Položkové výkazy výměr
 Návrh smlouvy o dílo

