ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle
§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(„zákon“). Nejedná se tedy o zadávací řízení dle zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací
řízení. Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru pro projekt „Chválenice – ČOV a kanalizace – 1. etapa“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název
Sídlo / místo podnikání
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:

Obec Chválenice
Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice
00256714
Ing. Pavel Kvídera, starosta obce

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

Ing. Pavel Kvídera, starosta obce
+420 727 972 576, chvalenice@obecni-urad.net

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Klasifikace CPV:
technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací (71322000-1)
architektonické a související služby (71200000-5)
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.500.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota je
stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené
s plněním předmětu veřejné zakázky.
5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, a to včetně doby a místa plnění
zakázky.
5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
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5.2. DODACÍ PODMÍNKY
Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
5.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
5.4. SANKČNÍ PODMÍNKY
Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.
7. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nejsou.
8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci,
která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem
vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.
9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení),
uvedené v návrhu smlouvy uchazeče.
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena (konkrétně maximální celková výše
uvedená v čl. 4.1. vzoru Smlouvy).
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovaný údaj, který je předmětem hodnocení, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky
a vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde
k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné měně či formě než zadavatel stanovil.
10. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
10.1.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

10.2.

Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na
vhodném médiu (CD či DVD), v českém jazyce.
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10.3.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

10.4.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a
nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

10.5.

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů
pro zpracování nabídky:

10.5.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u
jednotlivých oddílů (kapitol).
10.5.2. Podepsaný návrh Smlouvy bez příloh.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Dodavatel pouze doplní požadované
chybějící údaje (označené žlutě) a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po
obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele.
Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky
dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby
oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu
k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
10.5.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
10.5.4. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.
Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odst. 3 zákona:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail, pošta)
nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Ing. Pavel
Kvídera, starosta obce, +420 727 972 576, či Ing. Jiří Šustr, místostarosta obce, +420 603 299 760, email: chvalenice@obecni-urad.net
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány
současně všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, a to prostřednictvím
profilu zadavatele.
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12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:
Adresa pro podání nabídek:

Datum: 15.08.2016 Hodina: 11:00
Obecní úřad Obce Chválenice,
Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Ing. Pavel Kvídera, starosta obce, +420 727 972 576, či
Ing. Jiří Šustr, místostarosta obce, +420 603 299 760
chvalenice@obecni-urad.net

V termínu od 10.08.2016 do 15.08.2016 v pracovních dnech a v čase od 7:30 do 14 hod je možné
nabídky doručovat na adresu Obecního úřadu Obce Chválenice. Před tímto termínem lze nabídky
osobně podat v budově České pošty ve Chválenicích, č.p. 24, a to v pracovní dny v čase od 8:00 do
9:00 a od 14:00 do 16:00 hod – kontaktní osobou je paní Renata Kuchynková.
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, nápisem
„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro projekt „Chválenice –
ČOV a kanalizace – 1. etapa“ NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče.
13. TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Termín otevírání obálek:
Místo otevírání obálek:

Datum: 15.08.2016 Hodina: 11:00
Obecní úřad Obce Chválenice,
Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Kvídera, starosta obce, +420 727 972 576, či
Ing. Jiří Šustr, místostarosta obce, +420 603 299 760
chvalenice@obecni-urad.net

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci
uchazečů prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Jestliže se jednání
bude účastnit osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, prokáže se tato osoba průkazem
totožnosti.
14. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY




Příloha č. 1 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 2 – Smlouva
Příloha č. 3 – Dokumenty vztahující se ke stavebnímu povolení

Ve Chválenicích dne 20.07.2016

Ing.
…………………………………. Pavel
Ing. Pavel Kvídera, starosta
Kvídera

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Kvídera
Datum: 2016.07.20
12:10:34 +02'00'
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