Zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

s názvem

„Rekonstrukce technologie úpravny vod - Tuchoraz“

VÝZVA
k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
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1.

Obecné pokyny

1.1.

Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Zakázka je zadávána postupem mimo
režim zákona v souladu s ust. § 31 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona.
Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle
zákona, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě obsažen odkaz
na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako
dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení, aniž by se zadávací řízení tímto zákonem
řídilo.

1.2.

Zadavatel stanovil zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné
překážky hospodářské soutěže. Zadávací podmínky zpracoval v podrobnostech nezbytných pro
účast dodavatele v zadávacím řízení a při dodržení zásad stanovených § 6 zákona. Náležitosti
zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávacích podmínkách, jsou dány
ustanoveními zákona a prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími.

1.3.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků
Zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných
předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se
dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

2.

Zadavatel

3.

Název

Obec Tuchoraz

Sídlo:

Tuchoraz 99, 282 01 Český Brod

Zastoupen:

Miroslav Dežo, starosta obce

IČ:

002 35 814

Kód státu:

CZ, Česká republika

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností
Název:

ELCOS GROUP s.r.o.

Sídlo:

V závětří 1036/4, Praha 7 Holešovice, 170 00

Korespondenční adresa:

Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5

Statutární zástupci:

Mgr. Lenka Hodková, jednatel

IČ:

031 47 932

DIČ:

CZ 031 47 932

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Hejl, Mgr. Eva Kaiserová

Tel:

+420 257 095 479

E-mail:

verejne.zakazky@elcos.cz

Zástupce zadavatele je ve smyslu ustanovení § 43 zákona zmocněn k zastupování zadavatele při provádění
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úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách.

4.

Druh a název zakázky

4.1.

Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na dodávky

4.2.

Název zakázky: „Rekonstrukce technologie úpravny vod - Tuchoraz“

5.

CPV kód:
CPV kód: 44161200-8

Název CPV kódu: Vodovody

CPV kód: 45232150-8

Název CPV kódu: Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí

6.

Předmět veřejné zakázky:

6.1.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologie úpravny vod v obci Tuchoraz.

6.2.

Předmět veřejné zakázky bude realizován v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.
Projektová dokumentace je zpracována společností FER&MAN Technology, spol. s r.o., se sídlem
Tréglova 795, Praha 5, IČ: 27173461.

7.

Doba a místo plnění zakázky

7.1.

Předpokládané zahájení: na výzvu objednatele k předání a převzetí staveniště.

7.2.

Předpokládané ukončení: nejpozději do 3 měsíců od předání a převzetí místa plnění.

7.3.

Místem plnění je Obec Tuchoraz, okres Český Brod.

8.

Předpokládaná hodnota zakázky

8.1.

Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 1 350 000,- Kč bez DPH. Zadavatel předpokládá
financování z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů Středočeského kraje.

9.

Zadávací dokumentace

9.1.

Zadávací dokumentace je rozdělena do těchto částí:


Výzva – elektronická podoba



ZD– Návrh smlouvy



ZD – Technické podmínky, výkaz výměr

9.2.

Zadávací dokumentaci je zveřejněna na profilu zadavatele - https://tuchoraz.profilzadavatele.cz/

10.

Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek
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10.1.

V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, zadavatel musí
tuto změnu sdělit všem osloveným dodavatelům a těm, kteří si požádali o zadávací dokumentaci.

10.2.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.

10.3.

Písemnou žádost dodavatel může doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu
zástupce zadavatele verejne.zakazky@elcos.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu
zástupce zadavatele ELCOS GROUP s.r.o., korespondenční adresa: Radlická 2000/3, 150 00
Praha nejpozději do 4 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost bude
obsahovat název veřejné zakázky a identifikační údaje dodavatele.

10.4.

Při podávání odpovědi na dotaz dodavatele ohledně podmínek zadávané zakázky musí zadavatel
sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným dodavatelům včetně těch, kteří si
požádali o zadávací dokumentaci.

11.

Lhůta a místo pro podání nabídek

11.1.

Nabídky budou podány na adresu zadavatele, tj. Obec Tuchoraz, Tuchoraz 99, 282 01 Český Brod.
Úřední hodiny: http://www.tuchoraz.cz/.

11.2.

Dodavatel podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v písemné podobě. Nabídka musí být
zpracována a podána v českém jazyce.

11.3.

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu
výzvy dodavatelům.

11.4.

Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 8. 7. 2019 v 16,00 hod.

11.5.

Nabídky budou doručeny v písemné formě v řádně uzavřených obálkách. Zadavatel doporučuje,
aby obálky byly označeny názvem zakázky s nápisem „NEOTVÍRAT - „Rekonstrukce
technologie úpravny vod - Tuchoraz“ a kontaktní adresou dodavatele.

11.6.

Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele.

11.7.

Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese
zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky.

11.8.

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu, nebudou hodnotící komisí otevřeny ani
hodnoceny. Budou pouze archivovány jako součást zadávacího řízení. O tom, že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, bude účastník, který nabídku podal, vyrozuměn
písemně bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky.

12.

Otevírání obálek s nabídkami

12.1.

Otevírání obálek s nabídkami provede komise k tomu určená dne 8. 7. 2019 v 16,05 hod. na adrese
zadavatele.

12.2.

Při otevírání obálek se připouští účast max. jednoho zástupce účastníka na základě plné moci,
nejde – li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu účastníka.
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12.3.

O otevírání obálek bude sepsán protokol.

13.

Kvalifikace

13.1.

Předpokladem hodnocení a posouzení a nabídky účastníka je prokázání splnění způsobilosti a
kvalifikačních předpokladů. Způsobilost a kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který prokáže
splnění:


Základní způsobilosti,



Profesní způsobilosti,



Technické kvalifikace.

13.2.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v textu
výzvy. Dodavatel předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

13.3.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kvalifikace také předložením certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů nebo předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Výše uvedený certifikát či výpis nahrazuje kvalifikaci účastníka v rozsahu údajů
v nich uvedených.

13.4.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost tj. ke dni podání nabídky. Účastník
tento výpis předloží v prosté kopii.

13.5.

Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů nesmí být starší 1 rok ode dne jeho
vydání a musí být platný k poslednímu dni prokázání kvalifikace k této veřejné zakázce.

13.6.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění profesní způsobilosti (vyjma výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán),
technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

13.7.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

13.8.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní
způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně.

13.9.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu
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(smlouva o společnosti), ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i
po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

14.

Základní způsobilost

14.1.

Způsobilým není dodavatel, který

14.2.

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 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.

Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením čestného prohlášení.

15.

Profesní způsobilost

15.1.

Profesní způsobilost splní dodavatel, který předloží
(1) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke
dni podání nabídky.
(2) Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
(a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn., aby přeložil živnostenské oprávnění
o Provádění staveb, jejich změn a odstraňování či obdobná
(b) členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové
členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno,
tzn., aby předložil autorizaci dle 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 – autorizovaný inženýr nebo
technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
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Doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, dodavatel
doloží v prosté kopii.

16.

Technická kvalifikace

16.1.

Dodavatel předloží seznam stavebních prací obdobného charakteru k předmětu veřejné zakázky
poskytnutých za posledních 5let před zahájením zadávacího řízení.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud prokáže, že realizoval
minimálně 2 dodávky technologie spočívající ve zhotovení nové nebo rekonstrukci stávající
úpravny vody v hodnotě min. 500 000 Kč bez DPH za každou dodávku.
Dodavatel doloží zadavateli seznam významných dodávek s uvedením názvu dodávky, velikosti
v Kč, objednateli, kontaktní osoby objednatele.

17.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, měna

17.1.

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případě změny
daňových předpisů. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, jejichž vynaložení účastník
předpokládá při plnění veřejné zakázky.

17.2.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

17.3.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění specifikovaném v Návrhu smlouvy. Daní z
přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši
daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

17.4.

Dodavatel je povinen ocenit soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr. Dodavatel
není oprávněn soupis stavebních prací, dodávek a služeb jakkoli upravovat, doplňovat, nestanovíli zadavatel v průběhu zadávacího řízení jinak.

17.5.

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny účastník splní, jestliže uvede nabídkovou cenu dle
požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo.

17.6.

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena za plnění bez DPH

……………………………..Kč

DPH

……………………………..Kč

Cena včetně DPH

……………………………..Kč

18.

Varianty nabídky

18.1.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

19.

Pokyny pro vypracování návrhu smlouvy
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19.1.

Zadavatel předepisuje znění Smlouvy o dílo obsažené v Části 2 Zadávací dokumentace jako
závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým zněním.
Vzorové znění smlouvy nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích
podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz. Nabídková cena, kterou účastník naopak doplnit
musí, taktéž předepsané údaje o účastníku jako smluvní straně.).

19.2.

V případě, že účastník vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho
nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a účastník bude z další účasti
v zadávacím řízení vyloučen.

19.3.

Dodavatel je povinen předložil do své nabídky podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou k
jednání jménem účastníka.

20.

Posouzení nabídek

20.1.

Hodnotící komise si vyhrazuje právo provést nejprve hodnocení nabídek a poté posouzení nabídky
účastníka, který se po provedeném hodnocení umístí první v pořadí.

20.2.

Hodnotící komise posoudí nabídku účastníka z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených
ve výzvě a v zadávacích podmínkách. Při posouzení nabídek účastníka z hlediska splnění
zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky.

20.3.

V případě, že nabídka účastníka, jehož nabídka se umístila po hodnocení na prvním místě, nebude
splňovat požadavky stanovené zadavatelem, může být hodnotící komisí vyřazena z další účasti v
zadávacím řízení nebo účastník vyzván ve smyslu ust. § 46 ZZVZ.

20.4.

Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zadavatelem a bude hodnotící komisí
vyřazena z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně takového účastníka, jehož
nabídka byla vyřazena, vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

20.5.

Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve vztahu k veřejné
zakázce a k účastníkům ve střetu zájmů.

21.

Hodnotící kritéria, způsob hodnocení

21.1.

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Způsob hodnocení: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

100%

21.2.

Hodnotící komise sestaví výsledné pořadí dle výše nabídkových cen v Kč bez DPH.

21.3.

Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem účastníkům na jejich žádost do zprávy o hodnocení
nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo její opis.

22.

Výběr nejvýhodnější nabídky

22.1.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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23.

Další informace

23.1.

Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

23.2.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění, případné zrušení podmínek tohoto
zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu.

23.3.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

23.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku bez udání důvodu.

23.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s
žádným účastníkem a nevracet podané nabídky.

23.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout a zadávací řízení zrušit.

24.

Zadávací lhůta

24.1.

Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, je stanovena v délce 90 dnů.

V Tuchorazi, dne 20.6. 2019

Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Hejl
Datum: 2019.06.20
Hejl
10:45:42 +02'00'
v.z. Tomáš Hejl
….……………………………
Miroslav Dežo
starosta obce Tuchoraz
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