Zadávací dokumentace
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavbu

zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako „zákon“)

s názvem

,,Veřejný vodovod pro obec Kutrovice II“

Obec Kutrovice
Kutrovice 1, PSČ: 27375, Třebíz
IČ: 00640506
Zastoupena: Renata Jandová, starostka

1. Identifikační údaje
1.1 Název veřejné zakázky:
,,Veřejný vodovod pro obec Kutrovice II“
1.2 Zadavatel:
Organizace:
Adresa:
IČ:
Zastoupena:
Tel:
E-mail:

Obec Kutrovice
Kutrovice 1, PSČ: 27375, Třebíz
00640506
Renata Jandová, starostka
312579194
obec@kutrovice.cz

1.3 Kontaktní osoba
Jméno a příjmení:
Tel:
E-mail:

Radek Hlaváč
+420 720 677 542
info@energo-projekt.cz

2. Identifikace veřejné zakázky
2.1 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a
dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v čl. 2.3 této
zadávací dokumentace.
Kompletní zadávací dokumentace (včetně slepého výkazu výměr (příloha č. 2), projektové
dokumentace (příloha č. 3), návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4)) - bude dodavatelům
poskytnuta na vyžádání na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu kontaktní
osoby.
Kompletní zadávací dokumentace bude k dispozici do 2 dnů od podání žádosti o její
poskytnutí.
Za poskytnutí kompletní zadávací dokumentace v písemné podobě bude požadována úhrada
od zájemce ve výši 900,- Kč vč. DPH na reprodukční práce, tyto budou uhrazeny hotově při
předání zadávací dokumentace. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
bude poskytnut rovněž v elektronické podobě. Nevyzvednutá zadávací dokumentace
v písemné podobě, kterou si dodavatel písemně vyžádal dle předchozího odstavce, bude
dodavateli fakturována.

2.2 Klasifikace předmětu zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky je zařazen do kategorie:
CPV 45000000-7 Stavební práce;
CPV 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí;

2.3 Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce uvedené v projektové dokumentaci, která je
přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Stručný popis stavby:
Projekt stavby vodovodů navazuje na projektovaný vodovodní
D 110 v obci Kvílice a řeší výstavbu veřejného vodovodu v obci Kutrovice.

tranzitní

řad

Celkové řešení: V rámci samostatné stavby v obci Kvílice bude vybudován nový vodojem
(VDJ) Kvílice - VDJ Kvílice 2x40 m3. Tento VDJ bude zajišťovat zásobu vody pro obce Kvílice,
Kutrovice a Neprobylice. Z VDJ bude vysazen na základě požadavku SčVK tranzitní vodovod D
110, z kterého nebudou vysazovány žádné přípojky a odbočky. Tento tranzitní vodovod bude
procházet Kvílicemi (samostatná stavba). Na východním okraji Kvílic se na něj napojí tranzitní
řad D 110, který povede do Kutrovic a bude ukončen ve vodoměrné šachtě před Kutrovicemi.
Z vodoměrné šachty v Kutrovicích budou pokračovat distribuční vodovody, zajišťující plošnou
dodávku pitné vody v zástavbě, a to jak obce Kutrovice, tak i navazující Neprobylice
(samostatná stavba).
Výstavba liniových částí bude probíhat zejména ve veřejných komunikacích a v zelených
pásech podél nich. Odběry v Kutrovicích budou v jediném tlakovém pásmu.
Domovní části přípojek budou řešeny individuálními projekty pro každou nemovitost
samostatně.
Součástí předmětu plnění je dále dokumentace skutečného provedení díla, provozního a
havarijního řádu vodojemu a vodovodu, zpracování manipulačního řádu vodovodu včetně
zajištění rozborů vody, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického
zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální
mapy, geometrického plánu, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke
kolaudačnímu řízení.
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR rámci programu
129 250 "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací".

3. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění a dodatečné informace
3.1 Termín plnění
Zadavatel stanovuje podmínky týkající se harmonogramu plnění veřejné zakázky
následujícím způsobem:
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 5. 12. 2013
Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: 12. 12. 2014
Termín zahájení plnění veřejné zakázky uvedený výše je pouze předpokládaný a může být
zadavatelem posunut v závislosti na skutečném postupu v zadávacím řízení.

3.2 Místo plnění
Místo plnění je kú. Třebíz, Kutrovice, okres Kladno.

3.3 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23. 10. 2013 ve 13:00 hod. – sraz zájemců na adrese:
Kutrovice 1, PSČ: 27375, Třebíz.

3.4 Dodatečné informace
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné
žádosti zaslané e-mailem na adresu kontaktní osoby. Žádost musí být doručena nejpozději 6
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou
poskytnuty emailem nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení žádosti.

4. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů
Uchazeč je povinen v souladu s § 62 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 59 zákona. Nesplní-li
dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58
zákona, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
zadavatel oznámí v souladu s § 60 odst. 2 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit si pravdivost a správnost předložených dokladů
uchazeči k prokázání kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč o zakázku předloží v nabídce doklady prokazující tyto kvalifikační předpoklady:
4.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona splňuje uchazeč:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč použije k prokázání základních kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované
veřejným zadavatelem. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče
nebo jeho jménem.

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže uchazeč, který
předloží kopie níže uvedených dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání
nabídky starší než 90 dnů.
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci pokrývající předmět plnění veřejné zakázky, tj. zejména
živnostenské oprávnění;
c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč jako doklad prokazující 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: pro obor stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo vodohospodářské stavby, nebo
pozemní stavby.

Uchazeč je povinen mít k dispozici všechny shora uvedené doklady, resp. splňovat tyto
podmínky, po celou dobu trvaní smluvního vztahu (tj. po celou dobu plnění veřejné zakázky).
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 57 odst. 1 zákona
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, pokud
o to zadavatel požádá. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

4.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením o
ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit tuto veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1
písm. c) zákona. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
jeho jménem.

4.4 Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 zákona,
předložením kopií níže uvedených dokladů:
1) V souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona uchazeč předloží seznam stavebních prací
provedených dodavatelem za posledních 5 let (tento seznam musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací) a osvědčení objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně.
Zadavatel stanovil pro splnění technických kvalifikačních předpokladů významných
stavebních prací následující minimální požadavky:
Za významnou stavební práci zadavatel považuje stavební práci, jejímž předmětem
byly stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu v minimální hodnotě těchto
stavebních prací 3.400.000,- Kč bez DPH. Zadavatel požaduje doložení alespoň 3
těchto významných stavebních prací za posledních 5 roků.
2) V souladu s § 56 odst. 3 písm. c) zákona uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních
prací ve formě strukturovaného profesního životopisu, ze kterého bude patrná praxe,
který bude podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
a dále osvědčení o vzdělání těchto osob (např. maturitní vysvědčení, VŠ diplom,
certifikáty apod.).

Zadavatel stanovil pro splnění technických kvalifikačních předpokladů osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci následující minimální požadavky:
1 osoba - vedoucí stavby s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným
maturitní zkouškou ve stavebním oboru nebo v oboru příbuzném, s minimálně
5 letou praxí vedení staveb.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 57 odst. 1 zákona
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona, pokud
o to zadavatel požádá. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
4.5. Obecné informace ke kvalifikaci
Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat
kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli
písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.
Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím
zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření této smlouvy.
V takovém případě musí uchazeč, s nímž uzavírá zadavatel smlouvu, předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (tj. profesní a technické kvalifikační
předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) zákona – výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence). Uchazeč je v takovém
případě povinen předložit zadavateli:
a. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem a
b. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či
práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) a d) zákona.

Prokázání kvalifikace u společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni uchazeči společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se
odstavec tohoto článku o Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele použije
obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči
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.
Prokázání kvalifikace zahraniční osoby
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního
řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý
doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v
zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li
splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných uchazečů
Uchazeč může při prokazování splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných uchazečů (podle ust. § 127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců.
Použití výpisu ze zahraničního seznamu uchazečů
Zadavatel, v souladu s podmínkami uvedenými v ust. § 143 zákona, přijme výpis ze
zahraničního seznamu kvalifikovaných uchazečů, popřípadě příslušný zahraniční certifikát,
které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo
jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou
republikou. Ustanovení tohoto článku o Prokázání kvalifikace zahraniční osoby platí
obdobně.
Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem
nahrazuje splnění kvalifikace, popřípadě splnění její příslušné části.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být
platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
Prokazování kvalifikace certifikátem
Pokud uchazeč, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, předloží zadavateli certifikát
vydaný v rámci systému certifikovaných uchazečů, který obsahuje náležitosti ustanovení §
139 zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání
nabídek (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů,
prokázání splnění kvalifikace uchazečem.

5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky a zároveň maximálně přípustná nabídková
cena je 6.900.000,- Kč bez DPH.
Nabídková cena bude zpracována dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace: Slepý výkaz
výměr. Vyplněný slepý výkaz výměr s nabídkovou cenou bude součástí nabídky uchazeče.
Slepý výkaz výměr bude datován, orazítkován (pokud uchazeč má razítko) a podepsán
uchazečem nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Vyplněný Slepý výkaz výměr bude
uchazečem uveden v návrhu smlouvy jako příloha smlouvy Položkový rozpočet.
Celková nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých částí stavby budou uvedeny v české měně
v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
Celková cena plnění bude uchazečem uvedena také v krycím listě nabídky (příloha č. 1
zadávací dokumentace). Celková nabídková cena plnění bude uchazečem uvedena rovněž
v návrhu smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena stavby bez daně
z přidané hodnoty.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu
plnění.
Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu bude
možno v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v případě, že dojde ke změnám
daňových právních předpisu, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.
6. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky pro zadávací řízení jsou vymezeny ve formě a struktuře
návrhu smlouvy a jsou obsaženy v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této zadávací
dokumentace.
Uchazeč do návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména
vlastní identifikaci a nabídkovou cenu, záruku za plnění a popřípadě další údaje, které budou
v návrhu smlouvy k doplnění označeny) a takto doplněné obchodní a platební podmínky
předloží jako svůj návrh smlouvy.
Obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka
uchazeče musí respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí
obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními a platebními podmínkami. S
výjimkou těch ustanovení návrhu smlouvy, které jsou určeny k doplnění ze strany
dodavatelů, nepřipustí zadavatel žádné změny v návrhu smlouvy.
Návrh smlouvy musí být v souladu s § 68 zákona ze strany uchazeče podepsán statutárním
orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie
tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.
Případ, kdy návrh smlouvy nebude splňovat požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci,
je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách a důvodem k
vyřazení nabídky a následného vyloučení uchazeče.

7. Obsah a zpracování nabídky
Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce, doručena v uzavřené obálce v jednom originále,
který bude označen ,,ORIGINAL“, a v jedné prosté kopii, která bude označena ,,KOPIE“, a dále
1x na CD. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Zadavatel požaduje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou,
nepřerušenou číselnou řadou. Na konci nabídky přiloží uchazeč čestné prohlášení o
celkovém počtu stran své nabídky.
Nabídka bude na krycím listě (příloha č. 1 zadávací dokumentace) podepsána osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku
popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí
nabídky.
7.1 Struktura nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí:
1) Krycí list nabídky - formulář dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
2) Dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů
3) Slepý výkaz výměr
4) Čestné prohlášení o záruční době
5) Popis plnění veřejné zakázky
6) Návrh smlouvy o dílo
7) Ostatní čestná prohlášení mimo kvalifikační předpoklady
8) Ostatní dokumenty
8. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídky končí dne: 8. 11. 2013
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 12:30 hodin.
Nabídky budou přijímány na adrese: Kutrovice 1, PSČ: 27375, Třebíz.
Uchazeč může doručit listinnou nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy
v pracovních dnech úřadu od 17:30 hod. do 19:30 hod. nebo poslat doporučenou poštovní
zásilkou.
Doručení nabídky v listinné formě požadujeme v uzavřené a neporušené obálce opatřené
názvem a adresou uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení o výběru vítězné nabídky,
názvem a adresou zadavatele a označené zřetelně „Veřejná zakázka - ,, Veřejný vodovod pro
obec Kutrovice II“ - NEOTVÍRAT“.
Termín otevírání obálek: 8. 11. 2013 v 13:00 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou
oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče, které se prokážou
plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve
lhůtě pro podání nabídek.

9. Další požadavky zadavatele
Dalšími požadavky zadavatele zadavatel stanovuje ostatní závazné podmínky pro podání
nabídky.
Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž
a)

b)

c)

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele formou čestného prohlášení podepsaného
uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Pokud uchazeč
nebude mít statutární orgány nebo členy statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele, uvede to do čestného prohlášení;
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče;
čestné prohlášení uchazeče podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Popis plnění
Uchazeč ve své nabídce popíše způsob plnění veřejné zakázky, ze kterého bude patrný
minimálně technologický popis realizace, použité postupy, harmonogram díla. Popis plnění
bude v rozsahu max. 1 normostrany A4, font Times New Roman.
Subdodavatelé
Uchazeč předloží formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče seznam subdodavatelů s předpokládaným objemem
souvisejících dodávek větším než 10 % celkového objemu plnění, se kterými uchazeč uvažuje
spolupracovat při plnění veřejné zakázky s uvedením věcné specifikace. Uchazeč uvede
identifikační údaje každého takového subdodavatele. Pokud uchazeč nebude mít nad tento
limit subdodavatele, přesto předloží čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
Pokud uchazeč bude mít nad tento limit subdodavatele, zapracuje seznam do návrhu jeho
smlouvy.

10. Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele
1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím
řízení.
3. Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat
Zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat Zadavatelem
požadované náležitosti.

4. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob.
6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni, je stanovena na 120 dnů ode dne
skončení lhůty pro podání nabídky.
11. Hodnotící kriteria
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) zákona
ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky budou hodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií:



celková cena bez DPH (váha kritéria 90%)
délka záruční doby na stavební práce (váha kritéria 10%) - minimální záruční doba
na stavební práce je 36 měsíců a maximální 60 měsíců

V rámci hodnotícího kritéria „celková cena bez DPH“ bude zadavatel hodnotit jako
nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH zpracovanou dle čl. 5 této
zadávací dokumentace.
V případě hodnotícího kritéria „délka záruční doby na stavební práce“ bude zadavatel
hodnotit jako nejvhodnější nabídku tu, která bude obsahovat nejdelší záruční dobou
v rozpětí minimálně 36 měsíců a maximálně 60 měsíců.
Uchazeč uvede svůj návrh záruční doby na stavební práce formou čestného prohlášení
podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou za něho jednat na samostatném listu ve
své nabídce.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Hodnota nejvýhodnější nabídky
Počet bodů kritéria bodů = 100 * ------------------------------------Hodnota aktuálně hodnocené nabídky

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty hodnocené nabídky k nabídce nejvhodnější.

Hodnota aktuálně hodnocené nabídky
Počet bodů kritéria bodů = 100 * ------------------------------------Hodnota nejvýhodnější nabídky
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

12. Seznam příloh zadávací dokumentace
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky
Slepý výkaz výměr
Projektová dokumentace
Návrh smlouvy o dílo

V Kutrovicích dne 15. 10. 2013

Renata Jandová
starostka

PŘÍLOHA 1 – KRYCÍ LIST

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Zakázka
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejný vodovod pro obec Kutrovice II

Název:

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název:

Obec Kutrovice

Sídlo:

Kutrovice 1, PSČ: 27375, Třebíz

IČ:

00640506

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Renata Jandová, starostka

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Pověřený zástupce pro další jednání:
Cena celkem bez DPH:

Celková nabídková cena
Samostatně DPH :

Cena celkem včetně DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Datum a podpis oprávněné osoby
.............................
Titul, jméno, příjmení
Funkce

Razítko

PŘÍLOHA 2 - SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR
(BUDE POSKYTNUT UCHAZEČI DLE ČL. 2.1 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

PŘÍLOHA 3 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
(BUDE POSKYTNUTA UCHAZEČI DLE ČL. 2.1 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

PŘÍLOHA 4 – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
(BUDE POSKYTNUT UCHAZEČI DLE ČL. 2.1 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

