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čj. OB/2019/0330/9

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
(Zadávací podmínky jsou součástí této výzvy)
Veřejný zadavatel Obec Běleč (dále též „zadavatel“) vyhlašuje v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), zadávací řízení postupem dle § 6
ZZVZ v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu o dílo, dle podmínek následující Výzvy k podání nabídky a
prokázání splnění kvalifikace a zadávacích podmínek, které jsou součástí této výzvy. Zadavatel nezahajuje výzvu této
veřejné zakázky jako zjednodušené podlimitní řízení.

1. Veřejný zadavatel a název veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky
Číslo zakázky, zadávací řízení
Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ
Zastoupený, telefon, email

Čištění odpadních vod v obci Běleč
OB/VZ/2019/001, VZ malého rozsahu na stavební práce, mimo režim ZZVZ
Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČO 00582506, DIČ CZ00582506
Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

2. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky jsou stavební práce stavby „Čištění odpadních vod v obci Běleč“ dle dokumentace pro
provádění stavby, kterou zpracoval Ing. Petr Frouz, Maršov 4, 391 75 Malšice, IČO 73497045, ČKAIT 0101542.
Klasifikace předmětu a předpokládaná hodnota zakázky
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

CPV
množství Předpokládaná hodnota (bez DPH)
45232420-2
1 kpl
5 900 000,- Kč

3. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace:
Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace:

Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč, email: smejkal@obecbelec.cz

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy a obsahuje veškeré potřebné údaje k podání nabídky. Dokumentace je
poskytnuta bezúplatně. Součástí zadávací dokumentace je elektronická verze projektové dokumentace pro provádění
stavby a výkaz výměr, originální písemná projektová dokumentace je možná k nahlédnutí na obecním úřadě, po telefonické domluvě.
Ostatní uchazeči, kteří nebyly vyzváni přímo touto výzvou si o zadávací dokumentaci požádají písemně a to do
1.8.2019 do 17:00 hodin na adrese info@obecbelec.cz, kde uvedou veškeré údaje o žadateli a co konkrétně požaduje
a to z důvodu dostatku času na vypracování nabídky.

4. Lhůta a místo plnění zakázky:
Místem plnění zakázky:
Předpokládaný termín zahájení:

Běleč 22, 391 43 Běleč
1. září 2019

okres : CZ0317 - Tábor
Termín dokončení:
31. března 2020

5. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče pro plnění veřejné zakázky:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel (uchazeč), který podepíše dodá čestné prohlášení (v příloze).
Dodavatel/uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel / uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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6. Požadavky na obsah nabídky:
Nabídka předložená uchazečem musí být zpracována v českém jazyce v požadovaném rozsahu v jednom vyhotovení a
musí obsahovat tyto dokumenty (vyplněné – formuláře v příloze):
1. Krycí list nabídky
2. Soupis prací – výkaz výměr
3. Čestné prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů
4. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
5. Čestné prohlášení o souhlasu se zadávacími podmínkami
6. Statutárním zástupcem podepsaný návrh smlouvy o dílo
Veškeré přílohy jsou poskytnuty v elektronické podobě a je možné je doplnit a předat v tištěné podobě formou originálu.
Případné odchylky uchazeč řádně zdůvodní a označí a uvede na zvláštním seznamu. Žádné změny či zásahy do jednot livých položek ze strany uchazeče se nepřipouští a jsou důvodem k vyřazení a vyloučení nabídky daného uchazeče.
Z důvodu právní jistoty zadavatel uchazečům doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány
vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou a zabezpečeny proti manipulaci.

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění:
Dodavatel (uchazeč) je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 72 hodin před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 48 hodin po doru čení žádosti.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Prohlídka místa plnění není
stanovena, místo je přístupné po telefonické domluvě s investorem.

8. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán:
Uchazeč je svou nabídkou vázán po celou zadávací lhůtu a zadávací lhůta je stanovena do 8. září 2019.

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění vztahující se k předmětu zakázky, a to na základě ocenění
stavebních prací. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně
souvisejících nákladů uvedených v čl. 2 této Výzvy.
Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty a celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Na bídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Uvedení nulové nabídkové ceny u konkrétní položky nebo neuvedení ceny se rozumí, že tato položka rozpočtu bude
provedena zdarma nebo v rámci celku s jinou oceněnou položkou.

10. Platební a obchodní podmínky:
Obchodní a platební podmínky jsou specifikovány v přiloženém závazném návrhu kupní smlouvy.
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11. Požadavky na varianty nabídky a na subdodavatelský systém:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti, závazky a pohledávky ze
smlouvy o dílo třetím osobám, bez písemného souhlasu objednatele. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. Uchazeč ve své nabídce uvede části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů.

12. Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (v Kč) bez DPH. Hodnotící
komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen (bez DPH) tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého
k poslednímu s ohledem na výši nabídkových cen. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenu.

13. Lhůta pro podání nabídky a podávání nabídky:
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek, která je zadavatelem stanovena do

čtvrtka 8. srpna 2019 do 17:00 hodin
Nabídky lze doručit osobně (v době úředních hodin zadavatele – v pondělí 08:00–12:00, ve čtvrtek 13:00–17:00),
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle
zvláštního právního předpisu nebo jiným způsobem na adresu Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
„Veřejná zakázka malého rozsahu Čištění odpadních vod v obci Běleč. NEOTVÍRAT! “.
Obálka a samotná nabídka bude zajištěna proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak
označeny identifikačním údajem uchazeče).
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se bude pohlížet, jako by nebyla podána. Nabídky podávané
elektronickou poštou jsou nepřípustné.
Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s
dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kva lifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadava tel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

14. Doba a místo otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve čtvrtek 8. srpna 2019 od 19:30 v zasedací místnosti zadavatele.

15. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem:
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, respektive specifikaci té části veřejné zakázky, kterou má v úmyslu zadat jednomu či
více subdodavatelům. Pokud tak uchazeč učiní, požadujeme identifikační údaje každého ze subdodavatelů.
Nesplní – li vyzvaný uchazeč z některých výše uvedených podmínek, bude z dalšího posuzování a hodnocení vyloučen.
Bude-li doručena nabídka po datu uvedeného v této výzvě k podání nabídek, bude tato nabídka vrácena a nebude hodno cena.
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Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla po předložení cenových nabídek a jednat o úpravách textu
smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
Uchazeč uvede ve své nabídce, že uznává a souhlasí se všemi podmínkami této veřejné zakázky, tak jak je stanovil za davatel v zadávacích podmínkách.
Pokud vyzvaný uchazeč neprojeví zájem zúčastnit se v této veřejné soutěži, sdělí toto písemně zadavateli ve stanovené
lhůtě pro podání nabídek.
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku a to v jakékoliv fázi této soutěže i bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že v případě rovnosti nabídkových cen, bude vybrán vítězný uchazeč na základě roz hodnutí a doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek.

16. Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Soupis prací – výkaz výměr
3. Čestné prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů
4. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
5. Čestné prohlášení o souhlasu se zadávacími podmínkami
6. Vzor smlouvy o dílo
7. Elektronická verze projektové dokumentace pro provádění stavby
V Bělči dne: 24. července 2019

…………………………………………
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce
dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)
Sejmuto z úřední desky

dne ......................... .............................. ..............................
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