Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby
„Bezvýkopová oprava kanalizace v obci Budeč“
1. Zadavatel:
Obec Budeč
Budeč 70, 378 92 Budeč
Zastoupena Pavlem Polákem, starostou obce
IČ: 00246379
Bank. spojení : 0603136329/0800
Tel.: 384 495 336
Mob.: 739 420 949
e-mail: starosta@obecbudec.cz
Zadavatel Vás tímto vyzívá k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
2. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Bezvýkopová oprava kanalizace v obci
Budeč“
Jedná se o provedení oprav stoky:
-

v úseku mezi šachtami Š10 - Š26 1000mm a Š11-Š12 300mm metodou vystýlky
46 závad na betonovém potrubí s profilem 600mm
odfrézování přípojek, pevných usazenin a injektáž odfrézovaných přípojek 18 kusů
vyčištění a monitoring před a po opravách kanalizačního potrubí.

Jedná se o betonové potrubí ze sedmdesátých let, které je v některých úsecích zkorodované a
poškozené podélnými trhlinami ve stěnách i ve dně. V místech přechodu pod silnicí jsou
poškození velmi silná (š10-š26 a š11-š12) a v těchto místech je třeba použít vystýlku v celé
délce a profilu. U profilu 1000mm 19mm a u profilu 300mm 12mm.
V třinácti případech je třeba odfrézovat předsazené přípojky a následně vyplnit mezery mezi
přípojkami a kanalizačním potrubím, v pěti místech odstranit pevné usazeniny (překážky).
3. Zadávací podklady:
Pro zpracování nabídky a porovnatelnost nabídek, Vám k výzvě přikládáme:
- slepý výkaz výměr
- mapku s označením jednotlivých šachet
Doplňující informace lze vyžádat u starosty obce p. Pavla Poláka tel. 739 420 949,
starosta@obecbudec.cz .
Místo staveniště je veřejně přístupné, zadavatel nebude zajišťovat jeho prohlídku.
Vítěznému uchazeči bude před realizací poskytnut video monitoring.
4. Doba a místo plnění:
Předpokládaný termín zahájení: 06/2017
Předpokládaný termín ukončení: 08/2017
Místo plnění: obec Budeč, 378 92 Budeč

5. Lhůta a místo podání nabídek:
Nabídku může uchazeč podat poštou nebo osobně na Obecní úřad Budeč dle pracovní doby,
nejpozději do 28. 4. 2017 - 10:00 h. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti
samovolnému otevření a bude označena:
„Výzva - Bezvýkopová oprava kanalizace v obci Budeč - neotvírat“.
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.
6. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné
prohlášení k § 53 k písmenům a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
7. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží v kopiích
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů
- živnostenský list
- osvědčení o autorizaci v oboru vodního hospodářství
8. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky v oboru
oprav nebo rekonstrukcí potrubí bezvýkopovou technologií.
9. Další požadavky
Zadavatel požaduje předložit certifikáty, jejichž výrobky splňují požadavky technických
předpisů platných v ČR (vše v českém jazyce).
Zadavatel požaduje od uchazečů, aby ve své nabídce věcně vymezil část předmětu plnění
veřejné zakázky, kterou má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl
identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl min.
z 80% ceny rozsahu díla plněn dodavatelem, ne subdodavatelem.
10. Obsah nabídky
- krycí list nabídky
- návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
- oceněný slepý výkaz výměr (příloha)
- čestné prohlášení dle § 53 k písmenům a) až k) zákona č. 137/2016 Sb., v platném znění
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů
- živnostenský list
- osvědčení o autorizaci v oboru vodního hospodářství
- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky v oboru oprav nebo
rekonstrukcí potrubí bezvýkopovou technologií
- certifikáty

11. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena díla.

12. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky ceny a platební podmínky
Celková cena za dílo bude stanovena oceněním slepého výkazu výměr jako cena nejvýše
přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a
ukončení díla. Celková cena bude v české měně s vyčíslením ceny bez DPH a ceny včetně
DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením
předmětu plnění včetně dopravy materiálu a techniky do místa plnění a dalších nákladů
vyplývajících ze soutěžních podmínek.
Změna ceny je přípustná pouze v případě objednavatelem vyžádané změny rozsahu předmětu
plnění o cenu víceprací (méněprací), změny DPH v průběhu realizace stavby. Změna rozsahu a
ceny díla bude řešena dodatkem ke smlouvě.
Práce budou vyfakturovány naráz po ukončení předmětu plnění. Přílohou faktury bude
odsouhlasený soupis provedených prací.
Zadavatel variantní řešení nepřipouští.
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje
uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Uchazeči o zakázku předkládají svou nabídku bezplatně a z jejího předání nemohou vůči
zadavateli uplatňovat žádné nároky, včetně nároku na vrácení předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo případně zrušit
zadávací řízení bez udání důvodu, nevybrat žádným uchazečem.
K datu předání a převzetí dokončení stavby předá zhotovitel objednavateli TV monitoring
dokončené stavby, kopii stavebního deníku, prohlášení o shodě použitých materiálů. Nesplnění
tohoto usnesení je důvodem k přerušení přejímacího řízení a nepřevzetí stavby (včetně
neodsouhlasení koneční faktury).
V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků činí smluvní pokuta minimálně 1 000,- Kč
za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den prodlení.
Součástí smlouvy se stane i oceněný výkaz výměr uchazeče.
Zhotovitel určí osobu zodpovědnou za provádění stavby.

13. Další podmínky poptávkového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo předložený smluvní návrh doplnit nebo upravit během jednání
s vítězným uchazečem.
Vítězný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění
kvalifikace.

Zadavatel vyrozumí všechny uchazeče o výsledku poptávkového řízení nejpozději do 30.
kalendářních dnů po skončení lhůty pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou uchazeči svými
nabídkami vázáni.

V Budči dne 10. dubna 2017

Pavel Polák
starosta obce
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