ZADÁVACÍ PODMÍNKY
pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Mandátní smlouva pro projekt Výstavba ČOV a dostavba splaškové kanalizace v obci
Děhylov“
I.

Zadavatel :
Obec Děhylov, Výstavní, 747 94 Děhylov

Zastoupený :
IČ :
Telefon / fax:
E mail :

Ing. Jiřím Krchňákem, starostkou obce
00635464
595 057 028
urad@dehylov.cz

Zadává v souladu se „Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období
2007-2013“, schválených usnesením vlády ČR č.48 ze dne 12.ledna 2009.
II.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zastupování obce Děhylov jako mandantář od přípravy a podání žádosti o
dotaci na výstavbu až po zkolaudování stavebního projektu Likvidace odpadních vod. V rámci mandátní
smlouvy předpokládáme plnění zejména následujících činností:
 Zpracování Studie proveditelnosti
 Zpracování analýza nákladů a výnosů (CBA analýza)
 Zpracování žádosti o dotaci
V případě získání dotace na provedení stavby:
 Zajištění výběru dodavatele stavby (příprava a organizace výběrového řízení) dle zákona
č.137/2006 v platném znění
 Zajištění stavebního dozoru investora
 Zajištění investičního vedení stavby - organizace kontrolních dnů, kontrola vedení stavebního
denníku, příprava ukončení a vlastní ukončení stavby (kolaudace).
 Administrace dotačního projektu vůči poskytovateli dotace
 Závěrečné vyhodnocení projektu (žádost o platbu, závěrečná zpráva projektu včetně příloh) až do
proplacení dotace poskytovatelem
 Sledování projektu v období jeho udržitelnosti – komunikace s poskytovatelem dotace
V případě získání dotace na stavební projekt Likvidace odpadních vod bude tato veřejná zakázka kromě
obecních prostředků spolufinancována z prostředků EU a státního rozpočtu.
Podkladem pro zpracování Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a výnosů (CBA) je „Technickoekonomické studie likvidace odpadních vod v obci“ a „Výstavba ČOV a dostavba splaškové
kanalizace v obci Děhylov“, které jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ v Děhylov a po uzavření
mandátní smlouvy budou předány zhotoviteli.
III.

Doba, místo plnění a předpokládaná cena veřejné zakázky

Místo plnění:

obec Děhylov

Zahájení dodávky:

15.,3.2009

Dokončení dodávky:

dle podmínek získání dotačního titulu

Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH: 250 000,- Kč
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů

IV.


Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona čestným
prohlášením – příloha č.1.



Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona prokáže uchazeč doložením těchto ověřených
dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v obchodním rejstříku nebo
jiné obdobné evidenci uchazeč zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list),



Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 zákona prokáže uchazeč doložením kopiemi
těchto dokladů:
a) seznam studií proveditelnosti (a analýz příjmů a nákladů) zpracovaných dodavatelem v rozsahu
za poslední 3 uplynulé roky ve formě osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z
těchto studií proveditelnosti. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo jejich zpracování
a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto studie proveditelnosti zpracovány řádně a odborně.
Zadavatel vyžaduje ve smyslu § 56, odst. 7, aby v tomto seznamu byly uvedeny pouze odkazy na
zpracování studií proveditelnosti na stavby nebo inženýrské sítě, jejichž předpokládaná cena
výstavy přesáhla částku 30 000 000,- Kč na jednu akci.
Způsob hodnocení nabídky

V.

Jediným kriteriem je nejnižší cenová nabídka.
VI. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky včetně nabídkové ceny
a) Způsob zpracování nabídky a řazení jejich jednotlivých částí


Krycí list nabídky – viz příloha 2.



identifikační údaje uchazeče,



doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu IV. těchto zadávacích podmínek,



návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče,



rozpočet projekčních prací,



čestné prohlášení (viz. Příl.č.3), z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky do
31.3.2009.

b) Nabídková cena


Nabídková cena bude zpracována v české měně (Kč)



Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s realizací zakázky.



Nabídková cena bude zpracována pro jednotlivé činnosti uvedené v části II. těchto zadávacích
podmínek samostatně a celková nabídková cena vždy v členění na cenu bez DPH, výši DPH a
včetně DPH (viz.příloha 2).



Cenová nabídka bude zpracována ve dvou variantách:
- cenová nabídka na plnění v případě, že obec nezíská dotaci na výstavbu
- cenová nabídka na plnění v případě, že obec uzavře smlouvu / akceptuje Podmínky o poskytnutí
dotace na výstavbu



Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, je stanovena do 31.3.2009.
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VII. Obchodní podmínky a náležitosti návrhu smlouvy
a) Obchodní podmínky


Záruka na provedené práce bude 60 měsíců.



Splatnost faktur činí 30 dní.



Návrh smlouvy nebude obsahovat žádná ustanovení, která by pro zadavatele byla méně výhodná,
než jaká stanoví platná právní úprava nařízená zákonem č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem,
v platném znění (zejména odpovědnostní a sankční).



Zadavatel neposkytuje zálohy.



Mandatář předloží mandantovi fakturu vždy po ukončení a předání výsledků jednotlivých
činností za každou ukončenou činnost, uvedených v části II. těchto zadávacích podmínek.



Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, nebo se vyskytnou práce nepostihnuté v projektové
dokumentaci, nebo budou požadovány zadavatelem práce nad rámec zadaného rozsahu.



Termín pro předání díla včetně odstranění závad a nedodělků je : dle podmínek vyhlášené výzvy
OPŽP v roce 2009.

b) Náležitosti návrhu smlouvy
Návrhem smlouvy se pro účely zadávacího řízení rozumí návrh smlouvy pro všechny části veřejné
zakázky; návrh smlouvy musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele, nebo jím
zplnomocněnou osobou (včetně příslušné plné moci).
Návrh smlouvy bude kromě náležitostí, stanovených jako základní smluvní požadavky zadavatele
v článku VII. bod a těchto Zadávacích podmínek, obsahovat minimálně následující náležitosti:


předmět plnění,



místo plnění,



povinnost uvést kontaktní osobu na straně dodavatele spolu s telefonním a faxovým číslem;



pro případné spory mezi smluvními stranami bude sjednána příslušnost soudů České republiky,



smluvní povinnost zahájit v záruční době opravy případných reklamovaných závad nejpozději
v termínu do 14 kalendářních dnů po oznámení závady. Za každý i započatý den prodlení
s provedením opravy bude zadavatel účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč, pokud nebude při
reklamaci závady dohodnuto odpovědnými pracovníky jinak.

VIII. Forma, místo a doba pro podávání nabídek
a) Forma podání nabídky
Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v 1 originále a v 1 kopii a jednou
v elektronické podobě na CD. Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče dle výpisu
z obchodního rejstříku. Nabídku je nutno podávat v souladu se zákonem v jediné obálce, opatřené:


na uzavření razítkem uchazeče a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního
orgánu, je-li právnickou osobou, a označené:

„Veřejná zakázka – Mandátní smlouva pro projekt Výstavba ČOV a dostavba splaškové
kanalizace v obci Děhylov – Neotevírat“.


adresou, na níž je možno zaslat oznámení podle §71 odst.6 Zákona.
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b) Místo a doba pro podání nabídky
Uchazeči podají nabídku jedním z následujících způsobů:


Doporučeně na adresu Obec Děhylov, Výstavní, 747 94 Děhylov,



nebo osobně na stejnou adresu v pracovní dny od 8,00 do 14,00

Pověřeným pracovníkem pro styk s uchazeči byl určen: Ing. Jiří Krchňák, starosta, tel. 595 057 028, mail
urad@dehylov.cz.


Lhůta pro doručení nabídek končí dnem 27.2.2009 ve v12:00



Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím doby
pro podání nabídek. Dotazy je nutno zasílat písemně, nebo e-mailem na kontaktní osobu tak, aby je
měl zadavatel v této lhůtě k dispozici.



Zadavatel umožní všem zájemcům prohlídku místa budoucího plnění, a to po telefonické dohodě
s kontaktní osobou.



Obálky s nabídkami budou otevírány dne 2.3.2009 v 17:30 hodin v sídle zadavatele.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci zadavatelů, členové hodnotící komise, případně jejich
náhradníci; za uchazeče max. 2 osoby oprávněné jednat, nebo uchazečem pověřené k jednání.
IX.











Další podmínky zadání veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení ve smyslu ustanovení § 84, Zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek výzvy k podání nabídky, a
to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu.
Změnu obsahu výzvy zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli
zadávací dokumentaci, písemně, nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Uchazečům nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou
vráceny.
Uchazeč je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a
zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo
technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.
Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifické označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně pro
její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu pak lze pro plnění této veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
Zadavatel oznámí písemně výsledek výběrového řízení všem uchazečům.

Ing.Jiří Krchňák
starosta
Přílohy:
1)

Čestné prohlášení kvalifikačních předpokladů

2) Krycí list nabídky
3) Čestné prohlášení závaznosti nabídky
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