vÝzvnK PoDÁNiNABíDKYVE VEŘEJNÉ zAKi\zcE MALÉHo RozsAHU
ZADAVATEL: obecNezvěstice

Sídlem: Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice
7:astoupený: starostou obce LukáŠem KarkoŠem
lC:
00257028

VEŘEJNÁ zAKÁzKA MALÉHo RozsAHU:
Výběr technického dozoru investora akce ,,oDKANALlzoVÁNí oBcE NEzVĚsTlcE NA ČoV"
Zadavatel Vás

wzÝv^
jako uchazeče o VýŠeuvedenou Veřejnou zakázku malého rozsahu na sluŽby zadáVanou Výzvou k podání
nabídky'

odůvodnění uŽití výzvy k podání nabídky:
Vsouladu s s 12 odst- 3 zákona Ó. 13712006 Sb. o Veřejných zakázkách se jedná o Veřejnou zakázku
ma|ého rozsahu na sluŽby, je]íŽ předpokládaná hodnota nepřesáhne 1 000 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty' Nejedná se o zadáVací řÍzení dle zákona o Veřejných zakázkách'

1' lnformace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
'l

"l
výběr

Název veřejné zakázky malého rozsahu
technického dozoru inVeStora akce

'l'2 stručný textový popis

',oDKANALlzovÁNi

oBcE NEzVĚsTlcE NA čoV"

veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem plnění Veřejné zakázky ma|ého rozsahu je Činnost technického dozoru investora při provádění
stavby' Jedná se o obČasný dozor. Podmínky stanovuje mandátní smlouva Uvedená v příloze Zadávací
dokumentace' Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky malého rozsahu je 950 000 Kč bez DPH'
Projektje spolufinancován Evropskou uniíz operačnÍho programu Životní prostředí

1.3 Kód cPV
7

97

1

4000-2 provádění dozoru

1'4 Kód podle NUTS o-5 a zÚJ
CzO323 P|zeň-město, ZÚJ 558'141

2. ldentifikačníúdaje o zadavateli
2.1 Název zadavatele
obec Nezvěstice

2'2 PřáVnÍ forma
801 - obec
2.3 Sídlo

Ulice:
Nezvěstice
Číslopopisné: 277
obec:
Nezvěstice
PSČ:
33204
00257028
IČ:
Stát:

2.4 Jména osob oprávněných za zadavatele jednat
Lukáš
Jméno:
Příjmení: Karkoš
starosta obce
Funkce:

Telefon:
E-mail:

+42O 37789'l'126

ou(Onezvestice.cz
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3. lnformace o zadávaci dokumentaci

3.1 Údaje o zadávací dokumentaci
Zadávací
zadávacidokumentacebudeposkytnutanazékladěpÍsemnéŽádostiuchazeče(e.mailem).
přímo
vyzvaným
na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pozn.
dokumentaci Vám zaŠleme
"-'iiiJ.
zasiláme zadávaci dokumentaci jako přílohu této výzvy'

;;ň;';ň

3'2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci

Jméno a přijmení' Lukáš Karkoš

Telefon
e-mail:

+42O 377891'126

ou@nezvestice'cz

3.3 Dodatečnéinformace kzadávacim podmínkám
PísemnáŽádost(e-mailem'poŠtouneboosobně)musíbýtzástupcizadavateledoruČenanejpozději5
e-mairem zasilejte Žádosti na: ou@nezvestice'cz'
oracovnich dnů před uplynutim rňtjv piá p",i*i "áóioók'
zaslány VŠem známým ucnazecum'
bodatečnéinformace budou

být doruěeny
4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy' na kterou musi
4.1 Datum a hodina pro podání nabídek

NabÍdky podáVejte do 19.'l1.2o13 do15'00 hodin'

4.2 Adresa pro podání nabídek
obecní úřad Nezvěstice
Místo pro podání:
Nezvěstice
Ulice:
277
popisné:
Čislo
Nezvěstice
Obec:
332 04
PSČ:

_

matrika

cz

stát:

4.3 Jiné upřesňujícíúdaje

podání nabidky v pr?c'oYní'dny Po_Čt-odo€:00 hod' do
NabidkV můŽe uchazeč doruČlt po celou dobu pro
éouiezni tnůty do data a hodiny uvedené
"d",' 1zoďň;j
oidd
|ffiT"li],
"'pó'Éoni.o".'
pioti manipulaci s jednotlivými
zabezpeóit
ei ;in".t
V bodě 4'1 této VýzVy. Nabídku
provázek
veetrre přiloh budou provlečeny provázkem'
listy Včetně příloh a zapečetit t.x]iĚ "s""iňv'.irjnly
zaání (papirové) straně bílou samolepící páskou'
bude zavázán na uzlik a ten ouoe pi"LE" 'i"1ii'r"i'nebo
Ň"o'or"'ňéo'o" obsahovat přepisy a opravy' které by mohly
která bude opatiena .uritr".
"'p!o"piJ#
zadavatele uVéSt V omyl'
opatřena razítkem uchazeČe' podpisem a zřetelně
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavřeni
označena nápiSem

il

í ďoi

s

;
;;ň;š"j;;;uái"t

tc

ó

T!!!"

Naobálcebudedáleuvedenaadresauchazeče,nakteroujemoŽnézaslatrozhodnutíovýběru'
4.4 Elektronické podání nabídky
Ne.

5. PoŽadavky na prokázání kvalifikace
5.1 základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikaění předpoklady splňu|e uchazeě:
Ve prospěch organizované zločinecké
a) který nebyl pravomocné odsouzen pro trestný čin spáchaný
skupině' legalizace Výnosů z trestné člnnosti'
skupiny' trestný čin Účasi;; ;rganizované zlócinecké
Úplatkářstvi podvodu' úVěrového podvodu. vÓetně
podílnlctvi' pÍijeti Úplatku' pJdř]j""*
""pi'ěňá.
trestném Óinu, nebo doŠlok
případů' kdy jde o pripravl ň5oo pot<us'nebo úČastenstvína iakovém
právnickou
osobu, musÍ tento
jdeJl
o
i"ár""eho trestného Činu;
zan|azeni odsouzeni za
orgánu'
"pj"-na.
pr"ipixtra sptnorat statutární orgán nebo kaŽdý Ólen .st'atutárního
jehoŽ skutková podstata souvisÍ s předmětem
b) který nebyl pravomocné fo.ou'tn fro trestný čin'
k zahlazeni odsouzení za
podnikání dodavatele p"iĚ."r"1i"i"ň óiaunÍcn préopisůnebo došlo
musí tento předpoklad splňovat
spáchání takového tr".tňjio einu; 1de|'ti o práinickou osobu,
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu'
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c)
d)

který V posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěŽe formou podplácení
podle zvláŠtníhopráVniho předpisu ís 49 obchodního zákoníku),
VůČijehoŽ majetku neprobíhá nebo V uplynulých 3 letech neproběhlo insolvenČnířizeni, V němŽ bylo
Vydáno rozhodnutí o Úpadku nebo insolvenčnínáVrh nebyl zamítnut proto, Že majetek nepostačUje k

Úhradě nákladů insolvenčního řízeni' nebo nebyl konkurs zruŠenproto' Že majetek byl zcela
nepostačUjícÍnebo zavedena nucená spráVa podle zVláŠtníchpráVních předpisů,
e) který neníV likvidaci'
f) který nemá V evidenci daní zachyceny daňoVé nedoplatky' a to jak v Českérepublice' tak V zemi
sídla, místa podnikání či bydliŠtě dodavatele'
g) kten7 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotnÍ pojištěnÍ, a to jak v České
republice' tak V zemi sidla' místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) kteni nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěVku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice' tak V zemi sÍdla, mista podnikání ČibydliŠtě

i)
j)

k)

dodavatele,
ktený nebyl V posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán Či mu nebylo pravomocně
uloŽeno kárné opatření podle zVláŠtníchpráVních předpisů,

kteryi neniVeden V rejstřÍku osob se zákazem plněníVeřejných zakázek,
kterému nebyla V posledních 3 letech pravomocně uloŽena pokuta za UmoŽnění Výkonu nelegální

práce podle zV|áŠtního práVního předpisu.

základnÍ kvalifikačnÍ předpoklady prokáže uchazeč ěestným prohlášením - viz příloha zD.

5'2 Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvaliÍikačnípředpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán - prostá kopie
b) doklad o opráVnění k podnikání podle zvláŠtníchpráVních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu verejné zakázky zejména dok|ad prokazující příslušnéŽivnostenské opráVnění či licenci '
prostá kopie
c) autorizaci V oboru stavby Vodního hospodářství a krajinného inŽenýrství (prostá kopie) - minimálně
aUtorizovaný inŽenýr jako osoba provádějící činnost technického dozoru
výpis z obchodnÍho rejstřÍku nesmí být starší90 kalendářních dnů ke dni podánÍ nabídky'

5.3 Technické kvaliÍikačnípředpoklady

Technické kvalifikačnÍpředpoklady splňuje uchazeč, který předloŽí seznam sluŽeb' které provedlza poslední
3 roky a zároveň osvěděení objednatelů o řádném Splněnítěchto sluŽeb a V seznamu (a osvědčeních)
budou uvedeny sluŽby' jejichŽ předmětem byla:

-

_

Činnost technického dozoru investora (případně spráVce stavby) na minimá|ně 2 Výstavbách
(rekonstrukcích) ČoV, kde náklady stavby ČoV einity minimálně 18 mil' Kč bez DPH u kaŽdé ČoV a
záloveň
Činnost technického dozoru investora (případně spráVce stavby) na minimálně 2 VýStavbách
(rekonstrukcích) kana|izace, kde náklady stavby kanalizace činily minimálně 20 mil. KČ bez DPH u
kaŽdé stavby kanalizace.

nebo

-

činnost technického dozoru investora (případně spráVce stavby) na minimálně 2 Výstavbách
(rekonstrukcích) ČoV a kanalizace' kde náklady na ČoV a kanalizace činily minimálně 38 mil' KČ bez
DPH

V

součtu (pro kaŽdou zakázku)

z osvědčenímusíjednoznačněvyplývat splněnÍ VýŠeuVedených poŽadavků.

6' Kritéria hodnocení

Kritériem pro hodnocení Veřejné zakázky malého rozsahu je nejniŽší nabídková cena V Kč včetně DPH'
Hodnotícíkomise stanoví pořadí nabÍdek podle Výše nabídkovéceny'

7. otevírání obálek s nabídkami
otevírání obálek s nabídkami se uskutečníbez moŽné ÚČasti uchazečů'

8. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení
Zadavatel nepřipouŠtíVariantní řeŠení'

9. Doba plnění veřejné zakáaky malého rozsahu
Doba trvání činnosti bude 24 měsíců.Zahájení činnosti se předpokládá od listopadu 2013'
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í0. Lhůta, po

9

kterou je uchazeč vázán svou nabidkou

Uchazeč je svou nabidkou Vázán po dobu 90 ka|endářních dnů ode dne skončenÍlhůty pro podání nabídek'
1

í. ostatní podmínky zadavatelé

Platební podmínky jsou uvedeny V zadávací dokumentaci.
smluVní pokuty jsou uvedeny v zadáVací dokumentaci.
Uchazeč předloŽí nabídku V členěnídle Zadávaci dokumentace.
Nabídka bude předloŽena V českém)azyce'

V Nezvěsticích dne 4.11.2013

i
rEffiI
-ú,ra^E4"h*l4w*
69P

LukáŠ KarkoŠ
starosta obce

v&,W"gy
{rfEťť:
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