vÝzvn r pooÁruí Nngíory
v rámci zakévky malého rozsahu, ve smyslu § 14 odst. 1, § 27 a § 31 zákona ě. 13412016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

"

Zpracování projektové dokumentace - Vodovod a kanatizace Provo dín"

Veřejný zadavatel:

obec provodín
Provodín 80
471,67 Provodín
lČo: oos 24760

zastoupená panem Jiřím Štěrbou, starostou obce
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1. úvon
Obec Provodín Vás vyzývá k podání nabídky rra dále specifikovartou veřejnou zakázku.
Tato výzva, včetně všech jejich příloh je vypracována jako podklad pro podárrí nabídek v rárnci zadári veřejné
zakázky rnalého rozsalru na služby.

2. IDENTIFIKAčNÍÚDAJE VBŘEJNÉ zal<Ázl<v
Název veřejné

zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Zpracování projektové dokumentace - Vodovod a kanalizace Provodín
Veřejná zakázka na služby - § l4 zákonač. 13412016 Sb., o

zadávál,tí

veřejných zakázek, ve znění pozdějšíclr předpisů (dále také .ien ,,zákot,t"

nebo,,ZZYZ")

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV:
Hlavní předrnět
71320000-1 Technické projektování
11242000-6 Příprava návrlrů a projektťr, odhad nákladů

3. IDENTIFIKAčNÍÚoa"lE VEŘEJNBrro zaoaVATELE

Název:

Zastoupené:

Sídlo:
IČ:

Kód státu:
Kategorie zadavatele:

obec provodín
Jiří Štěrba,starosta obce
Provodín B0, 4] 1 67 Provodín
00524760
CZ, ČeskárepLrblika
Veřejný zadavatel

Ko ntaktní oso by zadav atele
plovocl i Ir((Dvo lrly,cz

4. INFORMACE soUvISEJÍCÍ sE ZADÁVACÍM ŘÍzrNÍrvr

Pro účelyZZVZ atéíozadávací dokurnetrtace se rozumí:
a) ZZVZ zákon č. 13412016 Sb., o zadávárí veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů,
b) veřejnou zakázkou (VZ) veřejI'á zakázka zadávatlá rta základě zadávaČíl,to řizeni rrpraveného touto
zadávaci dokumentací a zákonem,
c) dokumentací o veřejné zakázce soulrrn všech dokumentťt v listinné či elektroriické podobě, jejichž
Pořízení v Prťrběhu zadávacíhoí'ízeri,popřípadě po jeho ukončeItí,vyžadLrje tento zákon, včetně lptneIro
zněrrí originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřenýclt snlluv,
d) smlouvou PÍsemná smlouva mezi zadavatelenr a vybrarrýrrr uclrazečem ttzaviertá v zadávacíln Yízení,která
upravuje podrnínky realizace této veřejné zakázky,
e) uchazečem dodavatel, kteqý podal nabídkr.r v zadávacítn Yízerlí,
0 zájemcem dodavatel, který byl zadavate|en"l vyzvát^t k podání nabídky v totrrto zadávacítn Ťízeri,
g) dodavatelem ťyzická nebo právnická osoba, která dodávázboží, poskytuje slLržby nebo provádí
stavební
Práce, Pokud rná sídlo, místo podnikání či rnísto trvalého pobytu rla úzetníČeskérepubliky, nebo
zahraničnídodavatel,
h) subdodavatelem osoba, pomocí které rná dodavatel plnit určitotr část veřejrÉ zakázky
nebo která rná
poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky Lrrčitévěci či práva,
i) identifikaČnímiÚdaji obchodní finna rtebo l1ázev, sídlo, právní fonna, identifikační čísloosoby (ctále jen
"identifikaČIlí ČÍslo"),bylo-Ii přiděleno, pokud jde o právnickou osobr.t, a obchod1í finna nebo jméná a
PříjnrenÍ, rnísto PodnikánÍ, popřípadě místo trvalélio pobytu, identifikačrríčíslo,bylo-|i přidělenÓ, pokud
jde o fyzickou osobu,
j) kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejrré zakázky,
k) zadávacími Podmínkami veškerépožadavky zadavatele uvedené v oznátnení či
výzvě o zal"ájení
zadávacíhořízenÍ,zadávacídokurnentaci čijiných dokumentech obsahujícíclrvyrnezenípředrnětu verě;ne
zakázky,
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l)

zadávací dokumentací soubor dokumentů, údajů,požadavků a technických podmínek zadavaíele

m)

zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavíenísmlouvy s vybraným
uchazečem, uskutečněnév zadáv acím řizeni,
zadáváním závazný postup zadavatele podle tohoto zákonav zadávacím íízení,jehožúčelemje zadáni
veřejné zakázky, ato až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řizeni; zadávánim se rozumí i
postup zadavatele směřující k zadáni veřejné zakénky v dynamickém nákupním systému, a řízeni, ve

n)

vymezujícich předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,

kterém veřejný zadavatel zadáváveřejnou zakázku na zák|adě rámcové smlouvy,
o) zahraniČnímdodavatelem zahraniění osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží,
poskytuje služby nebo provádí stavební práce,
p) profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o veřejných
zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, ktery umožňuje
neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných
zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanový prováděcí právní předpis.

5. pŘnliuĚr vEŘEJNE zAK^zKy

Jedná se o vypracovátrí konrplexrrí projektové dokunrentace pro

-

ProdlouŽení hlavrrího řádrr vodovodu cca o 300nr v části obce u želen,ičt,ítrati ke stávajícírndomům
Rozšířerrípodtlakové kanalizace Dolní Provodín cca 600rn
RozŠÍřerlípodtlakové kanalizace v části obce Horrrí Provodín cca l500trr, a to ve strrpni pro vydárrí
stavebtlílro povolerrí (DSP) včetně realizace autorského dozoru.

Práce spočívajív těchto základních bodech:
5.1. VYPracování projektové dokumentace (dále téžjerl PD) pro povolení stavby v souladu svyhláškou č.
49912006 Sb,, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších přeclpisťr a vyhláškoLr č. 59012002 Sb., o
teclrnických požadavcíchna vodní díla, ve zrrění pozdějšíchpředpisů.
5.2. Projednárií dokumentace s dotčenýrni orgárry; zahrrrutí veškerýclr připoInírrek clo projektové
dokumentace. Součástí vypracování PD bude také podání žádosti o stavebIrí povolení (SP).
5.3. ZajiŠtěnívydání pravonrocttého stavebníIlo povolení příslušnýrnorgánem státní správy.
5.4- VYPracování položkového rozpočtu (oceněného a neoceněItého) s poclrobnou teclrnickotr specifikací.
5.5. Autorský dozor uvedené stavby,

6. pŘnoorlÁuaNÁ HoDNoTA vBŘEJNE zAK^zKy

Zadavatel stanovÍ, Že předpokládarrá lrodrrota této veřejné zakázky činí150 tis. Kč vč. DpH.

7. tuísro pLNĚNí vpŘnrNn zAK^zKy

obec provodírr

8.

TERMÍN PLNĚNÍ

Terr-nín zahájení PlIrění veřejné zakázky je podnrírrěn zaclárrír-rr zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrněrrit
PředPokládaný ternrín zahájertí zakázky s olrledem na případné prodloužení zadávacilto řízertí.
předpok|ádané terrnítry zadavatele pro provedení
veřejné zakázky:

Předpokládaný začátek plrrění: 1212020

Předpokládané ukončettíplnění: 8l2021
UkorrČeníPlněnÍYZ:
Zadavatel požadrrje, aby práce podle bodů 5,1. až 5.3. byly dokončeriy a tato
Projektová dokumentace přeclána nejpozději do 31.08.2021. Rea|izační iermíny
v kalendářních dnech uchazeč uvede v návrhu smlouvy o dílo.

9.

OBCHODNÍ a pr,lrnBNÍ PoDMÍxxy
. Obchodní podmínky: Návrh smlouvy o dílo

9.1
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Obchodní podmínky jsou stanoveny závazrlým návrlrem Smlouvy o dílo, která je přílohou tétoYýzvy
k podání nabídek.
UchazeČ předloží v nabídce rrávrlr Smlouvy o dílo v tištěnéa rovněž v digitální podobě ve formátu
x.doc (Office 2003 nebo obdobnérn) rra
CD nosiči.

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnýrni) za uchazeče jedrrat a
Podepisovat v souladu se způsobem podepisovátrí uvedenýIn ve výpisu z Obchodního rejstříku
případně ztnoctrěncetn uclrazeče.

Zadavatel je oprávněrr, po ukončenízadávacího řízeri, s vybrarrýrl dodavatelenr
smlouvy dále jednat avyžadovatjeho úrpravu, doplnění nebo změnu.

9.2.

o obsalru

návrlrrt

Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálol.

.

Cena za dílo bude ulrrazetla na základě daňového dokladu (faktury) vystavené dodavatelem dle
Smlouvy o dílo.
Splatnost faktur bude mirrimálně 30 dnů.

9,3.

Překročenínabídkovéceny
PřekroČenínabídkové ceny je tnožttéza předpokl adu, že v průběhu realizace prací na díle clojde ke
změnátn sazeb daně z přidané hodnoty. V takovéni případě bLrde nabídková cena Llpravena podle sazeb
dané z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelnélro plrrění.

10.

POŽADAVKY NA JEDNOINÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVB CnNY
10.1. Nabídková cena

Uchazeč uvede nabídkovou celltl v návrhu Srnlouvy o dílo.

10.2, Podmínky pro zpracování nabídkovéceny

Nabídková cena bude uvedena v členění:cena celkem bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena celkem
včetně DPH s rozčleněnímna jednotliv é ťáze - viz tabulka:

Cinnost

Cena v Kč
bez

DPH

DPH - sazba

Vypracovárrí PD - bod

5.1 . této výzvy (termíri
od uzavření smlouvy o

dílo)
Projednání PD + podání

žádosti o SP- bod 5.2,
íétovýzvy (počet kal.
dnů od dokorrčerríPD)

Zajištétlívydání

pravomocnélro
stavebního povolení
příslušnýrnorgánem
státrrí správy - bod 5.3.
této výzvy

Vypracování rozpočtové
části - bod 5.4. této

výzvy

Autorský dozor - bod
5.5. této výzvy
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DPH vKč

Cena v Kč
vč. DPH

Termíny
v kal. dnech

CELKEM
10.3. Požadavky najednotný způsob zpracování nabídkovéceny

Nabídkovou cenou se pro účelytohoto zadávacího řízení rozutní celková cenazaprovedenídíla včetrrě
daně z přidané hodnoty. Nabídková cetra trrusí obsahovat veškerénutné nák|ady k řádné realizaci díla
včetrrě všech rrákladů souvisejícíclr.

11.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Zadavatel požadLrje v nabídkáclr předložit prokázátlí kvalifikace v rámci základních kvalifikačnícll
Předpokladů, profesníclr kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladťr formou rríže
specifikovanou.

1

1.1. Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění základníclr kvalifikačních předpokladů obdobně podle §'74

čestrréhoprolrlášení vzor v příloze.

ZZYZ

formou

Doklad prokazující splnění základtrích kvalifikačníchpředpoklaclťt rresmí být k poslednínru dni, ke
kterému mábýt nabídka podarrá, starší90 kalendářIrích drrri.
ProlrláŠerrí musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménern čl za uchazeče v souladu se
zPtisobem Podepisovártí uvedenýnr ve výpisu z Obclrodrrího rejstříku čijinéevidence nebo zástupcern
zmocněným k tomuto ťtkonu podle právrrích předpisů (plná moc pak rnusí být součástínabídky).
1

1.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splněrrí profesních kvalifikačníchpředpokladů obclobně dle příslušných ustanovení

ZZYZ

přeloženírn:

11.2.1. výPisu z obchodního rejstříku pokLrd je v něrn zapsát,t, či výpis v jiné obdobné evidenci, pokud
je v rií zapsáll, s předrnětem podnikání v rozsalru odpovídajícímcelému předrnětu veřejné

zakázky.
PoŽadovaný předmět podnikáIlí pro uvedenou veřejnou zakázku rnusí být v obclrodnírn
rejstříku či v jiné obdobrié evidenci zapsát"t ke dni podání nabídky.
- Dodavatel předloží výpis z obc|rodnílro rejstříku v kopii listiny (nenrusí být úředně ověřeno).
- VýPis z obchodníIlo rejstříku rresrní být k poslednírrru dni, ke kterénru rná být prokázárro
splrrění kvalifikace, starší90 kalendářních clnťr.

-

11.2.2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštrrích právních předpisťr v rozsahu odpovídajícírn
Předrnětu veřejné zakázky, zejména doklad(y) prokaztrjícípř,íslušnéživnosteriské oprávn8ní či
licerrci.
- Doklad(-Y) o oPrávrrěrrí k podnikání rnusí prokazatelně pokrývat veškeréčirrrrosti, které jsou
Předmětern Plněrrí veřejné zakázky a které vyplývají ze specifikace předmětLr plněrrí veřejné
zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.

-

Dodavatel předloží doklad

ověřerro),

o oprávnění k podnikání v kopii listirry (nemusí být

úředně

11.2.3. tlokladu osvědČujícímodbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímžprostředtrictvírn
odbornou způsobi lost zabezpečuje.
- OsvědČenío autorizaci podle zákona č, 36011992 Sb., o výkorru povolárrí autorizovanýclt
architektŮ a o výkonu povolárrí autorizovatrých inženýrůa techniků činných ve výstavbě ve

zněni PozdějŠÍchpředpisri pro obor: "stavby vodního hospodářství

-

a

krajinného

inŽenýrstvÍ " pro osob u, jejínžprostředn i ctv írn od borno u způsob i lós t zabezpečuje.

Osvědčenío autorizaci rnusí být

autorizovanÝ

arclr itekt.

v

rninimálním rozsahu autorizovaiý iňženýr nebo
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-

Dodavatel předložídoklad osvědčujícíjeho odbornou způsobilost v kopii (nemtrsí být

úředně ověřeno),
1

1.3. Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačníchpředpokladů obdobrrě ďle ZZYZ a to
PředloŽením seznamu mininrálně 3 trcjvýn,latnnějších referenčníclr projekčníclrprací obdobnélro
charakteru provedených dodavatelem v posledních 3 letech s uvederrírn je.jich rozsalru tj. cena díla,

doba a místo poskytrrutí.

JestliŽe dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činrrost vztal,njícíse k předrnětu veřejné
zakázky později, postačí,předloží-li sezllaln nejvýznanrnějších refererrčních pro.iekčníchprací za celé
období od svého vzniku nebo od zahájeri příslušnéčinnosti.
1l

l

.4.

Prokazování splnění kvalifikace za pomoci subtlodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splrrěrrí určitéčásti kvalifikace podleZZYZ v plnénr rozsahLl,
je oPrávrrěrr splrrění kvalifikace v chybějícínr rozsalru prokázatprostřednictvírn sLrbdodavatele.

1.5. Nesplnění kvalifikace

Pokud dodavatel ve své nabídce nesplní kvalifikaci v požadovatrénrrozsahrr bude zúčastivzadávacíla
řízení vyloučerr.

12. OBSAH,

FORMA A LHŮTA PRo PODÁNÍ NlnÍnxy

12,1. Nabídka
Pod Pojrnem nabídka se rozumí návrlr smlouvy o dílo podaný dodavatelem, Součástínabídky budor,t
dále veŠkerédokurnenty a doklady požadovanézadavatelen v bodě 12,2. téíovýzvy.

12.2. Členěnínabídky a dokumentace, obsah

Nabídka nrusí obsahovat následující dokunrenty a součásti:

obor stavby vodního lrospodářství a krajinnélro irrženýrství)
3 roky,

výše uvedená struktura nabídky má pouze cloporučrrjícícharakter.
13.

PRoHLÍoxa MÍSTA sTAvBY

Prohlídku rnísta Plnění nebude zadavatel organizovat,
po předclrozí dornluvě.

t-nísto je veřejně přístupné a prohlíclka rnťržebýt

14. LHŮTA pRo poDÁNí Naníonx
Lhůta pro podárií nabídek korrčídne 06. 11. 2020 v 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek: Obec Provodírl, Provodín B0,47l 67 Provodírr.
Nabídku molrou uchazeČi podat prostřednictvítn poštovníchslužeb nebo osobtrě v úrředrríclr
hodináclr
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realizovárla

onÁlnr

15. TERMÍN oTEvÍRÁNÍ
s N.q,nÍnKAMI (§ 71 zákona)
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnídne 06.11.2020 v 10:15 hod. v sídle zadavatele. Při otevírání obálek
s nabídkami mají právo být přítomni členovéhodnotící komise a zástupci zadavatele. Otevíráni obálek s
nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů.
16.

PODÁNÍ NanÍnxy
16.1

.

Dodavate| rnůžepodat pouze jedIru nabídku.

16.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacírtl řízeri, tlestní být současrrě subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v torntéžzadávacím řízerrí prokazuje kvalifikaci,

16.3. Pokud dodavatel podá více rrabídek samostatně nebo společrrě s dalšírnidodavateli, nebo je
subdodavatelem, jelrož prostředrrictvírn jiný dodavatel v tomtéžzadávacim Yízeri prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všeclrny nabídky podané takovým dodavateletn vyřadí. Dodavatele, jelrož
nabídka byla vyřazena,zadavatel bezodkladrrě vyloučíz úěasti v zadávacímíízeri.
16.4. Nabídky se podávají písernně, a to listinné podobě, v českérnjazyce, ve lhůtě pro podání nabídek,
v řádně uzavíené obálce označenénázvem veřejné zakázky: ,,Zpracování projektové
dokumentace - Vodovod a kanalizace Provodín - NEOTEVÍRAT*. Na obálce rnusí by,t
uvedena adresa uchazeče. Opožděně podarré nabídky zadavatel nevrací a poneclrává je přiložené
k dokumentaci o zadání veřejné zakázky; dttoje při obdrženípouzejedné nabídky.

Nabídky musí být doručeny na adresu Obec Provodín, Provodírt 80,47167 Provodín, prostřednictvíIn
PoskYtovatele poŠtovníchslužeb nebo osobně v úř,edníclr lrodirrácIr. Za okamžik podárrí rrabídky se
PovaŽuje jej Í ťyzicképYevzeti podatelnou městského úřadu na výše uvederré adrese.

l6.5. Nabídka nebude

obsalrovat přepisy

a opravy, které by rnolrly zadavatele uvést vornyl. Vpřípadě

rozdílrrýc|r údajůuvederrýclr v nabídce a v návrhu smlouvy budou pro hodnocení rrabídek posuzovány
jako relevantlrí údaje uvedené v návrlru smlouvy.

16.6.

PÍsernrrá nabídka včetně návrhu srnlouvy mLrsí být plně v souladu s požadavky zadavatele uvederrými
ve výzvě a v rrávrltu smlouvy.

16.1. DoPoruČení zadavaíele: Nabídka bude svázárra či jinak zabezpečena proti rnanipulaci s jednotlivými
listy vČetně příloh. Všeclrny listy nabíclky včetně příloh budou řádně očís|ovány,nábidku bud.
opatřena obsalrem s uvedenítn číselstrárrek

u

jednotlivých kapitol,

l7. ZAD^VACÍ DOKUMENTACB
Poskytován í zadáv ací doku mentace d od avatelům
Zadávací dokumentace je dálkově přístrrprrá na profilu zadavatele: Ilttps://r,vrvl,v.prolilzadavatclc.czlllr.o1ilzadavatelc/obec-prclvtlcl

18.

in

3

_]

60/

KRITERIA PRo ZADÁNÍ VEŘEJNE ZAK^ZKY, ZPŮSOB HODNOCENÍ
18.1. Kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním liodnotícírn kritériem pro zadártí veř,ejné zakázky je nejnižšínabídková cena bez DpH.

18.2. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek Přijediném kritériu poclle výše nabídkovéceny proběhne seřazeníIn nabídek podle
absolutrrí hodnoty nabídkovéceny vzestttprrě od nejnižšípo nejvyšší,
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Hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem a na základéjejíhodoporučení
bude zadavatel rozhodovat o přidělení veřejné zakázky.
19.

JIST0TA

Zadavatel nepožaduje složeníjistoty k zajištěníplnění povinností zájemců vyplývajícíchz účastiv zadávacim

íizeni.
20.

VARIANTY NABÍDKY

Zadav atel nepřipouští variantní řešení.

21. OSTATNÍ POUUÍNKY, PRÁVA A INFORMACE ZADAVATELE
21.1. Úhrada nákladů
Dodavatel bere na vědomí, že mu nevzniká právo na náhradu nákladů spojených s účastív zadávacím
íizeni.

21.2. Vrácení dokumentů

Zadavatel nebude vracet žádné dokumenty ani doklady v listinné či elektronické podobě, které byly
součástínabídky nebo které byly pořízeny v pruběhu zadávacíhoíízeni,popřípadě po jeho ukoněení,

2L3.

Vyřazení nabídlry
Nesplnění podmínek zadáxaciho řlzení má za následek vyřazeni nabídky dodavatele z hodnocení.
Zadavate| nemá povinnost informovat písemně dodavatele o tom, že jeho nabídka bylavyíazena.

214. Úpravy zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo v pruběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo změnit
zadávaci podmínky uvedené v zadávací dokumentaci; zadavate| současně, podle povahy provedené
úpravy, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

21,5. Povinnost uzavřítsmlouvu

Pokud zjakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže
nebo nechce uzavíit smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předloženénabídky a smlouvu
neuzavřít. Zadavate| není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

21.6. Zrušenízadávacího íizení

Zadavatelje oprávněn ztušitzadávaciíízenído uzavření smlouvy. Pokud zadavateltoto právo uplatní,
nevzniká vyzvaným dodavatelům vůěi zadavateli jakýkoliv nárok.
Případné zrušení zadání veřejné zakáaky oznámi zadavatel všem dodavatelům, kteří podali nabídku a
jejichž nabídka byla hodnocena.

21,7. Doplňujícíinformace či vysvětlení k podané nabídce
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace ěi vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

V Provodíně 20,10.2020

Jiří Štěrba
starosta obce

Přílohy
Dle textu
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