
  

Výzva kVýzva kVýzva kVýzva k    podání nabídpodání nabídpodání nabídpodání nabídeeeek ve veřejné zakázcek ve veřejné zakázcek ve veřejné zakázcek ve veřejné zakázce    ssss    názvem:názvem:názvem:názvem:        

    

„Vybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou „Vybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou „Vybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou „Vybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou 

kanalizaci vkanalizaci vkanalizaci vkanalizaci v    části obce Rostoklaty“ části obce Rostoklaty“ části obce Rostoklaty“ části obce Rostoklaty“     

    

1.1.1.1. Identifikační údaje zIdentifikační údaje zIdentifikační údaje zIdentifikační údaje zadavateladavateladavateladavateleeee    veřejné zakázky:veřejné zakázky:veřejné zakázky:veřejné zakázky:    

 

Název:Název:Název:Název:    Obec Obec Obec Obec RostoklatyRostoklatyRostoklatyRostoklaty    

Sídlo:Sídlo:Sídlo:Sídlo:    Rostoklaty 32, PSČ: 281 71Rostoklaty 32, PSČ: 281 71Rostoklaty 32, PSČ: 281 71Rostoklaty 32, PSČ: 281 71    

ZastoupenZastoupenZastoupenZastoupenáááá::::    Radkou Novákovou, starostkou obceRadkou Novákovou, starostkou obceRadkou Novákovou, starostkou obceRadkou Novákovou, starostkou obce    

IČOIČOIČOIČO/DIČ/DIČ/DIČ/DIČ    00235709/CZ0023570900235709/CZ0023570900235709/CZ0023570900235709/CZ00235709    

Kontaktní údaje: Kontaktní údaje: Kontaktní údaje: Kontaktní údaje:     

Tel: Tel: Tel: Tel:     

EEEE----mmmmail.ail.ail.ail.::::    

http://www.rostoklaty.cz/http://www.rostoklaty.cz/http://www.rostoklaty.cz/http://www.rostoklaty.cz/    

+ 420+ 420+ 420+ 420    321321321321    672672672672    721, 721, 721, 721, + 420 + 420 + 420 + 420 724724724724    179179179179    707707707707    

obec@rostoklaty.czobec@rostoklaty.czobec@rostoklaty.czobec@rostoklaty.cz    

Zástupce zadavatele:Zástupce zadavatele:Zástupce zadavatele:Zástupce zadavatele:    JUDr. Hana Němečková, advokátka, se sídlem Praha 1 JUDr. Hana Němečková, advokátka, se sídlem Praha 1 JUDr. Hana Němečková, advokátka, se sídlem Praha 1 JUDr. Hana Němečková, advokátka, se sídlem Praha 1 ––––    Nové Město, Nové Město, Nové Město, Nové Město, 

Panská 895/6, PSČ: 110 00, zapsaná vPanská 895/6, PSČ: 110 00, zapsaná vPanská 895/6, PSČ: 110 00, zapsaná vPanská 895/6, PSČ: 110 00, zapsaná v    seznamu advokátů pod evid. seznamu advokátů pod evid. seznamu advokátů pod evid. seznamu advokátů pod evid. 

č. ČAK 13č. ČAK 13č. ČAK 13č. ČAK 13    851, 851, 851, 851,     

Tel: + 420Tel: + 420Tel: + 420Tel: + 420    777777777777    573573573573    363363363363    

eeeemail: info@aknemmail: info@aknemmail: info@aknemmail: info@aknemeeeeckova.czckova.czckova.czckova.cz    

    

Název veřejné zakázky:Název veřejné zakázky:Název veřejné zakázky:Název veřejné zakázky:    Vybudování 18 domovních čerpacích Vybudování 18 domovních čerpacích Vybudování 18 domovních čerpacích Vybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou šachet a napojení na splaškovou šachet a napojení na splaškovou šachet a napojení na splaškovou 

kanalizaci vkanalizaci vkanalizaci vkanalizaci v    části obce Rostoklatyčásti obce Rostoklatyčásti obce Rostoklatyčásti obce Rostoklaty    

    

2.2.2.2. ÚvodÚvodÚvodÚvod::::    

 

Tato veřejná zakázka není zadávána zadavatelem veřejné zakázky (dále též „„„„ZZZZadavateladavateladavateladavatel“) na základě 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZZVZZVZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů. 

V daném případě se jedná o zakázku malého rozsahu, kdy Zadavatel není povinen podle ust. § 18 

odst. 5 ZVZ postupovat podle ZVZ; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené 

v ust. § 6 ZVZ. Zadavatel se zejména z důvodu dodržení zásad uvedených v ust. § 6 ZVZ 

rozhodl postupovat obdobným způsobem, jako by veřejnou zakázku zadával podle ZVZ, proto 

Zadavatel v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce odkazuje na ZVZ.   

Tato výzva bude jako celek uveřejněna ode dne uveřejnění oznámení o zakázce na stránkách obce 

Rostoklaty:  http://www.rostoklaty.cz/http://www.rostoklaty.cz/http://www.rostoklaty.cz/http://www.rostoklaty.cz/    

Veřejná zakázka je zakázkou na Veřejná zakázka je zakázkou na Veřejná zakázka je zakázkou na Veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce ve smyslu ust. § 9 ZVZstavební práce ve smyslu ust. § 9 ZVZstavební práce ve smyslu ust. § 9 ZVZstavební práce ve smyslu ust. § 9 ZVZ. . . .     

Informace a údaje uvedené v této výzvě a jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele 

pro zpracování nabídky a plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je každý dodavatel povinen 

při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků 
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Zadavatele uvedených v této výzvě a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích 

podmínek a může být důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

Přílohy výzvy jsou její nedílnou součástí. Výzva včetně jejích příloh je zpracována v českém jazyce. 

Dodavatelé jsou oprávněni po Zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

VVVV    takovém případě takovém případě takovém případě takovém případě dodavateldodavateldodavateldodavatel    doručí písemnou žádost o dodatečné informacedoručí písemnou žádost o dodatečné informacedoručí písemnou žádost o dodatečné informacedoručí písemnou žádost o dodatečné informace    ZadavateliZadavateliZadavateliZadavateli    nebo nebo nebo nebo 

Zástupci Zástupci Zástupci Zástupci zadavatelezadavatelezadavatelezadavatele    a to kontaktní osobě zadavatele na uvedenou adresu:a to kontaktní osobě zadavatele na uvedenou adresu:a to kontaktní osobě zadavatele na uvedenou adresu:a to kontaktní osobě zadavatele na uvedenou adresu:    obec@rostoklaty.czobec@rostoklaty.czobec@rostoklaty.czobec@rostoklaty.cz    

nebo nebo nebo nebo info@aknemeckova.czinfo@aknemeckova.czinfo@aknemeckova.czinfo@aknemeckova.cz    Zadavatel uveřejní dodatečné informace Zadavatel uveřejní dodatečné informace Zadavatel uveřejní dodatečné informace Zadavatel uveřejní dodatečné informace rovněž na stránkách obcerovněž na stránkách obcerovněž na stránkách obcerovněž na stránkách obce. . . .     

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávacích podmínkách na obchodní firmy, názvy nebo 

jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její 

organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu, pak ve smyslu ust. § 44 odst. 11 ZVZ platí, že Zadavatel výslovně 

připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

3.3.3.3. Předmět veřejné zakázkyPředmět veřejné zakázkyPředmět veřejné zakázkyPředmět veřejné zakázky::::    

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 18 domovních čerpacích šachet u rodinných domů 

a jejich napojení na stávající tlakovou kanalizaci v části obce Rostoklaty včetně souvisejících 

činnosti.  Součástí plnění je rovněž vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavby 

zhotovitelem.  

 

Plnění veřejné zakázky musí být realizováno v souladu s: 

� Podmínkami napojení:  Veřejná splašková kanalizace obce Rostoklaty zpracované Ing. Ing. Ing. Ing. 

Jiřím Hlavatým, se sídlem Generála Uchytila 894/II, Chrudim, PSČ: 537 01Jiřím Hlavatým, se sídlem Generála Uchytila 894/II, Chrudim, PSČ: 537 01Jiřím Hlavatým, se sídlem Generála Uchytila 894/II, Chrudim, PSČ: 537 01Jiřím Hlavatým, se sídlem Generála Uchytila 894/II, Chrudim, PSČ: 537 01, a  

 

� Projektovou dokumentací zpracovanou společností: RECPROJEKT s.r.o, IČO:  RECPROJEKT s.r.o, IČO:  RECPROJEKT s.r.o, IČO:  RECPROJEKT s.r.o, IČO:  

26014327, se 26014327, se 26014327, se 26014327, se     sídlem: sídlem: sídlem: sídlem: Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice.Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice.Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice.Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice.     

 

Další podmínky týkající se této veřejné zakázky a obchodní podmínky, jsou stanoveny v závazném 

návrhu Smlouvy, který je Přílohou č. 3 této výzvy.  

3.3.3.3.2222    CPV kódyCPV kódyCPV kódyCPV kódy::::    

Popis:Popis:Popis:Popis:    CPV:CPV:CPV:CPV:    

Stavební práce  45000000-7 

3.3.3.3.3333 Předpokládaná hodnota veřejné zakázkyPředpokládaná hodnota veřejné zakázkyPředpokládaná hodnota veřejné zakázkyPředpokládaná hodnota veřejné zakázky:::: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 1.750.7321.750.7321.750.7321.750.732,,,,----KčKčKčKč; (slovy: jeden; (slovy: jeden; (slovy: jeden; (slovy: jeden----

milionmilionmilionmilion----sedmsetsedmsetsedmsetsedmset----padesátpadesátpadesátpadesát----tisíctisíctisíctisíc----sedmsetsedmsetsedmsetsedmset----třicetdvatřicetdvatřicetdvatřicetdva----korunkorunkorunkorun----českých).českých).českých).českých).        

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Zadavatelem stanovena na základě údajů a informací o 

zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. 

3.3.3.3.4444    Doba a místo Doba a místo Doba a místo Doba a místo plnění veřejné zakázkyplnění veřejné zakázkyplnění veřejné zakázkyplnění veřejné zakázky:::: 

Doba plněníDoba plněníDoba plněníDoba plnění    (dodání)(dodání)(dodání)(dodání)    

Zahájení plnění díla:Zahájení plnění díla:Zahájení plnění díla:Zahájení plnění díla: ihned po ukončení zadávacího řízení 

Ukončení plnění díla:Ukončení plnění díla:Ukončení plnění díla:Ukončení plnění díla: nejpozději do 15.02.2016  
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Místo plněníMísto plněníMísto plněníMísto plnění    Obec Rostoklaty 

Prohlídka místa plněníProhlídka místa plněníProhlídka místa plněníProhlídka místa plnění        

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne: 7.9.2015, v 8:00 hod. Sraz účastníků 

na obecním úřadě v obci Rostoklaty.   

4.4.4.4. Kvalifikace uchazečů:Kvalifikace uchazečů:Kvalifikace uchazečů:Kvalifikace uchazečů:    

4.14.14.14.1 Prokázání splnění kvalifikaceProkázání splnění kvalifikaceProkázání splnění kvalifikaceProkázání splnění kvalifikace::::    

Ve smyslu ust. § 50 odst. 1 ZVZ je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky uchazeč, který (i) 

splní základní kvalifikační předpoklady podle této výzvy; (ii) splní profesní kvalifikační předpoklady 

podle této výzvy; a (iii) splní technické kvalifikační předpoklady podle této výzvy.  

Uchazeč je povinen ve smyslu ust. § 52 ZVZ prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání 

nabídek. DoklaDoklaDoklaDoklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního dy pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního dy pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního dy pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku uchazeče rejstříku uchazeče rejstříku uchazeče rejstříku uchazeče nesmínesmínesmínesmí    být starší být starší být starší být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.... Uchazeč předkládá Uchazeč předkládá Uchazeč předkládá Uchazeč předkládá 

veškeré údaje kveškeré údaje kveškeré údaje kveškeré údaje k    prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vprokázání splnění kvalifikačních předpokladů vprokázání splnění kvalifikačních předpokladů vprokázání splnění kvalifikačních předpokladů v    prostých kopiíchprostých kopiíchprostých kopiíchprostých kopiích....    

4.24.24.24.2 Doklady prokazující splnění kvalifikaceDoklady prokazující splnění kvalifikaceDoklady prokazující splnění kvalifikaceDoklady prokazující splnění kvalifikace::::    

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč výhradně v českém jazyce. U veškerých 

dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich úředně ověřený 

překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.  

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc 

s uvedením rozsahu zmocnění. 

4.34.34.34.3 Základní kvalifikační předpokladyZákladní kvalifikační předpokladyZákladní kvalifikační předpokladyZákladní kvalifikační předpoklady::::    

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 

úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 

pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeč či členem statutárního 

orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 

své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 

musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
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každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem 

statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,  

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů, 

 

e) který není v likvidaci, 

 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v     

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště uchazeče, 

 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Pokud 

dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 

osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 

osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

k)  kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením níže uvedených listin:  

� Čestným prohlášenímČestným prohlášenímČestným prohlášenímČestným prohlášením - vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2Přílohou č. 2Přílohou č. 2Přílohou č. 2 této výzvy. Čestné Čestné Čestné Čestné 

prohlášeníprohlášeníprohlášeníprohlášení    musí být opatřeno podpisem musí být opatřeno podpisem musí být opatřeno podpisem musí být opatřeno podpisem uchazečeuchazečeuchazečeuchazeče    nebo osoby oprávněné jednat za nebo osoby oprávněné jednat za nebo osoby oprávněné jednat za nebo osoby oprávněné jednat za 

uchazečeuchazečeuchazečeuchazeče....    Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních90 kalendářních90 kalendářních90 kalendářních    dnůdnůdnůdnů....    

4.44.44.44.4 Profesní kvalifikační předpokladyProfesní kvalifikační předpokladyProfesní kvalifikační předpokladyProfesní kvalifikační předpoklady::::    

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží: 
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a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 

(registru), pokud je v ní zapsán; tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 

kalendářních dnůkalendářních dnůkalendářních dnůkalendářních dnů;;;;     

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky; 

c) osvědčení o autorizaci příslušné osoby v oboru vodohospodářské stavby.    

4.54.54.54.5 Technické kvalifikační předpokladyTechnické kvalifikační předpokladyTechnické kvalifikační předpokladyTechnické kvalifikační předpoklady::::    

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží: 

a)a)a)a) Osvědčení Osvědčení Osvědčení Osvědčení vystavené objednateli o vystavené objednateli o vystavené objednateli o vystavené objednateli o významných významných významných významných stavbáchstavbáchstavbáchstavbách    realizovaných realizovaných realizovaných realizovaných uchazečemuchazečemuchazečemuchazečem    

vvvv    posledních posledních posledních posledních pěti pěti pěti pěti ((((5555) letec) letec) letec) letech h h h vvvv    oblasti, která je totožného či obdobného charakteru, jako je oblasti, která je totožného či obdobného charakteru, jako je oblasti, která je totožného či obdobného charakteru, jako je oblasti, která je totožného či obdobného charakteru, jako je 

předmět této veřejné zakázkypředmět této veřejné zakázkypředmět této veřejné zakázkypředmět této veřejné zakázky....        

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže (formaformaformaforma: : : : osvědčení vystavené a osvědčení vystavené a osvědčení vystavené a osvědčení vystavené a 

podepsané objednatelempodepsané objednatelempodepsané objednatelempodepsané objednatelem), že v posledních pěti (5) letech realizoval alespoň 2222    

((((dvědvědvědvě))))    významnvýznamnvýznamnvýznamnéééé    stavby stavby stavby stavby obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, jejichž 

finanční objem činil minimálně 555500000.0000.0000.0000.000,,,,----KKKKčččč    bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH u každé jednotlivé u každé jednotlivé u každé jednotlivé u každé jednotlivé stavbystavbystavbystavby. Pro účely 

tohoto ustanovení je uvedené období posledních pěti let počítáno zpětně od posledního dne 

lhůty pro podání nabídek. 

Osvědčení musí obsahovat:Osvědčení musí obsahovat:Osvědčení musí obsahovat:Osvědčení musí obsahovat:    

a. identifikaci objednatele, 

b. označení poskytnuté stavby, 

c. finanční objem poskytnuté stavby, 

d. dobu realizace stavby.  

 

b)b)b)b) Zadavatel dále požaduje uvedení alespoň jedné (1) osoby, která se bude podílet na plnění 

veřejné zakázky, resp. bude odpovědná za vedení realizace stavebních prací a  která 

zároveň splňuje níže uvedené podmínky. Zadavatel za účelem prokázání tohoto 

kvalifikačního předpokladu požaduje předložení osvědčení o autorizaci této osoby pro obor: 

pozemní stavby nebo vodohospodářské stavby.    

4.64.64.64.6 Obchodní a platební podmínky:Obchodní a platební podmínky:Obchodní a platební podmínky:Obchodní a platební podmínky:    

Zadavatel nebude poskytovat uchazeči jakékoli zálohy.  

Platby budou probíhat výhradně vvvv    korunách českýchkorunách českýchkorunách českýchkorunách českých    (Kč).(Kč).(Kč).(Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v korunách českých (Kč). 

Splatnost faktur je uvedena ve Smlouvě o dílo, jejíž návrh je součástí této výzvy. VVVV    návrhu návrhu návrhu návrhu ssssmlouvy mlouvy mlouvy mlouvy 

není uchazeč oprávněn činit jakékoli změny, je povinen pouze doplnit údaje, které jsou vnení uchazeč oprávněn činit jakékoli změny, je povinen pouze doplnit údaje, které jsou vnení uchazeč oprávněn činit jakékoli změny, je povinen pouze doplnit údaje, které jsou vnení uchazeč oprávněn činit jakékoli změny, je povinen pouze doplnit údaje, které jsou v    návrhu návrhu návrhu návrhu 

Smlouvy označeny takto: Smlouvy označeny takto: Smlouvy označeny takto: Smlouvy označeny takto: [DOPLNÍ UCHAZEČ][DOPLNÍ UCHAZEČ][DOPLNÍ UCHAZEČ][DOPLNÍ UCHAZEČ]....    Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem 

nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.     

4.74.74.74.7 ZpůsobZpůsobZpůsobZpůsob    zpracování nabídkové cenyzpracování nabídkové cenyzpracování nabídkové cenyzpracování nabídkové ceny::::    

Nabídková cena bude uchazečem stanovena oceněním Nabídková cena bude uchazečem stanovena oceněním Nabídková cena bude uchazečem stanovena oceněním Nabídková cena bude uchazečem stanovena oceněním výkazu výměrvýkazu výměrvýkazu výměrvýkazu výměr, jež je přílohou této , jež je přílohou této , jež je přílohou této , jež je přílohou této výzvy.výzvy.výzvy.výzvy. 

Nabídková cena musí obsahovat rovněž veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci 

provádění stavebních prací), veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními 

požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové 
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dokumentaci a výkazu výměr, ale o kterých uchazeč vzhledem ke svým odborným znalostem 

s vynaložením veškeré odborné péče a zkušenostem věděl nebo vědět měl a mohl. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí ceny díla (nabídkové ceny) musí být rovněž cena Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí ceny díla (nabídkové ceny) musí být rovněž cena Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí ceny díla (nabídkové ceny) musí být rovněž cena Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí ceny díla (nabídkové ceny) musí být rovněž cena 

příp. výpomocí, dopravy, zařízení staveniště, příp. výpomocí, dopravy, zařízení staveniště, příp. výpomocí, dopravy, zařízení staveniště, příp. výpomocí, dopravy, zařízení staveniště, pojištění, mzdy zaměstnancůpojištění, mzdy zaměstnancůpojištění, mzdy zaměstnancůpojištění, mzdy zaměstnanců, případné , případné , případné , případné další další další další poplatkypoplatkypoplatkypoplatky,,,,    

tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení stavebních stavebních stavebních stavebních prací prací prací prací ––––    díla vdíla vdíla vdíla v    této veřejné této veřejné této veřejné této veřejné 

zakázce. Uchazeč nebude ve výkazu výměr položky slučovat ani vynechávat, všechny položky musí zakázce. Uchazeč nebude ve výkazu výměr položky slučovat ani vynechávat, všechny položky musí zakázce. Uchazeč nebude ve výkazu výměr položky slučovat ani vynechávat, všechny položky musí zakázce. Uchazeč nebude ve výkazu výměr položky slučovat ani vynechávat, všechny položky musí 

být uchazečem být uchazečem být uchazečem být uchazečem řádně řádně řádně řádně naceněny. Vnaceněny. Vnaceněny. Vnaceněny. V    případě, že uchazeč tuto podmínku nedopřípadě, že uchazeč tuto podmínku nedopřípadě, že uchazeč tuto podmínku nedopřípadě, že uchazeč tuto podmínku nedodrží, bude se jednat o drží, bude se jednat o drží, bude se jednat o drží, bude se jednat o 

nedodržení zadávacích podmínek a nabídka takového uchazeče bude vyřazena!)nedodržení zadávacích podmínek a nabídka takového uchazeče bude vyřazena!)nedodržení zadávacích podmínek a nabídka takového uchazeče bude vyřazena!)nedodržení zadávacích podmínek a nabídka takového uchazeče bude vyřazena!)    

Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu, a to v členění: cena v Kč bez DPH; sazba DPH v %; 

výše DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč. 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a 

veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možné 

překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 

procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. 

Nabídková cena je jedinýmNabídková cena je jedinýmNabídková cena je jedinýmNabídková cena je jediným    hodnotíhodnotíhodnotíhodnotícím kritériem nabídek předkládaných vcím kritériem nabídek předkládaných vcím kritériem nabídek předkládaných vcím kritériem nabídek předkládaných v    rámci tohoto zadávacího rámci tohoto zadávacího rámci tohoto zadávacího rámci tohoto zadávacího 

řízení.řízení.řízení.řízení.    

Uchazeč doplní údaje o nabídkové ceně do Krycího listu nabídky, který tvoří PPPPřílohu č. 1řílohu č. 1řílohu č. 1řílohu č. 1 této 

výzvy a zároveň do návrhu Smlouvy – Příloha č. Příloha č. Příloha č. Příloha č. 3333    této výzvy. 

5.5.5.5. SubdodávkySubdodávkySubdodávkySubdodávky::::    

Uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat 

subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si vyhrazuje, žeZadavatel si vyhrazuje, žeZadavatel si vyhrazuje, žeZadavatel si vyhrazuje, že    66660000%%%%    

plnění veřejné zakázky (díla) je povinen vybraný uchazeč (zhotovitel) plnitplnění veřejné zakázky (díla) je povinen vybraný uchazeč (zhotovitel) plnitplnění veřejné zakázky (díla) je povinen vybraný uchazeč (zhotovitel) plnitplnění veřejné zakázky (díla) je povinen vybraný uchazeč (zhotovitel) plnit    sám, tedy nikoli sám, tedy nikoli sám, tedy nikoli sám, tedy nikoli 

prostřednictvím subdodavatelů.prostřednictvím subdodavatelů.prostřednictvím subdodavatelů.prostřednictvím subdodavatelů. Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části 

plnění z veřejné zakázky dalšímu subjektu.  

Uchazeč uvede předmětné údaje v „Rejstříku subdodavatelů“, jehož závazný vzor je Přílohou č. Přílohou č. Přílohou č. Přílohou č. 4444 

této výzvy. Tento doklad musí být datován a opatřen podpisem datován a opatřen podpisem datován a opatřen podpisem datován a opatřen podpisem uchazečeuchazečeuchazečeuchazeče    nebo osoby oprávněné nebo osoby oprávněné nebo osoby oprávněné nebo osoby oprávněné 

jednat jménem či za jednat jménem či za jednat jménem či za jednat jménem či za uchazečeuchazečeuchazečeuchazeče. . . . Pokud za Pokud za Pokud za Pokud za uchazečeuchazečeuchazečeuchazeče    jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být 

vvvv    nabídce předložena plná moc snabídce předložena plná moc snabídce předložena plná moc snabídce předložena plná moc s    uvedením rozsahu zmocnění.uvedením rozsahu zmocnění.uvedením rozsahu zmocnění.uvedením rozsahu zmocnění.    

UchazečUchazečUchazečUchazeč    tento doklad předkládá pouze vtento doklad předkládá pouze vtento doklad předkládá pouze vtento doklad předkládá pouze v    případě, že hodlá svěřit některé části plnění případě, že hodlá svěřit některé části plnění případě, že hodlá svěřit některé části plnění případě, že hodlá svěřit některé části plnění 

subdodavateli.subdodavateli.subdodavateli.subdodavateli.    

6.6.6.6. Ostatní podmínky zadávacího řízeníOstatní podmínky zadávacího řízeníOstatní podmínky zadávacího řízeníOstatní podmínky zadávacího řízení::::    

 

a) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 

řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními ZVZ.  

b) Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy v zadávacích podmínkách. 

  

7.7.7.7. Způsob zpracování nabídky:Způsob zpracování nabídky:Způsob zpracování nabídky:Způsob zpracování nabídky:    

Nabídka uchazeče musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál a v jednom vyhotovení 

v elektronické podobě na CD, a to naskenovaná ve formátu *.pdf. Návrh Smlouvy bude rovněž 
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předložen ve formátu*.doc nebo kompatibilním. V případě odchylek mezi písemnou a elektronickou 

podobou nabídky platí údaje uvedené v písemné (listinné) podobě originálu nabídky. 

Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby každá podaná nabídka byla zpracována Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby každá podaná nabídka byla zpracována Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby každá podaná nabídka byla zpracována Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby každá podaná nabídka byla zpracována 

uchazečem vuchazečem vuchazečem vuchazečem v    níže stanoníže stanoníže stanoníže stanovené struktuře a vvené struktuře a vvené struktuře a vvené struktuře a v    souladu ssouladu ssouladu ssouladu s    níže uvedenými požadavky:níže uvedenými požadavky:níže uvedenými požadavky:níže uvedenými požadavky:    

    

    
Specifikace dokumentuSpecifikace dokumentuSpecifikace dokumentuSpecifikace dokumentu        

1.1.1.1.  Krycí list nabídky  

Příloha č. 1Příloha č. 1Příloha č. 1Příloha č. 1    ----    

vzorvzorvzorvzor    

2.2.2.2.  Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 2 Příloha č. 2 Příloha č. 2 Příloha č. 2     ----    

vzorvzorvzorvzor    

3.3.3.3.  Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

 Není vzor – 

doloží uchazeč  

4.4.4.4.  Osvědčení objednatelů 

Není vzor – 

doloží uchazeč 

5.5.5.5.  Vzorový návrh smlouvy o dílo   

Příloha č. Příloha č. Příloha č. Příloha č. 3333 – 

závazný návrh závazný návrh závazný návrh závazný návrh 

zadavatelezadavatelezadavatelezadavatele 

6.6.6.6.  

Rejstřík subdodavatelů (uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že 

hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli) 

Příloha č. Příloha č. Příloha č. Příloha č. 4444    ––––    

vzor vzor vzor vzor     

 

7.7.7.7.  Výkaz výměr – naceněný uchazečem    

Závazný Závazný Závazný Závazný 

dokumentdokumentdokumentdokument    

zadavatelezadavatelezadavatelezadavatele    

8.8.8.8.  Další doklady je-li třeba, zejména doklady opravňující jednat za zájemce či jiné osoby-plné moci 

9.9.9.9.  CD s kompletní naskenovanou nabídkou (originál) uchazeče 

Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení nabídky budou očíslovány a pevně spojeny 

tak, aby při manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně listů nebo jiným 

úpravám této části nabídky. To platí pro vyhotovení originálu i kopie nabídky.  

Obsah datového nosiče (CD) musí být totožný s písemnou (listinnou) formou originálu nabídky. 

8.8.8.8. Lhůta a místo pro podání nabídkyLhůta a místo pro podání nabídkyLhůta a místo pro podání nabídkyLhůta a místo pro podání nabídky::::    

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení aaaa    končí končí končí končí 

dne dne dne dne 18.09.18.09.18.09.18.09.2015201520152015    vvvv    8:30 8:30 8:30 8:30 hodhodhodhod....    

Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanoveno sídlo sídlo sídlo sídlo ZadavateleZadavateleZadavateleZadavatele (viz čl. 1. této 

výzvy), tj.tj.tj.tj.    Obec Obec Obec Obec Rostoklaty, obecní úřad, č.p. 32, Rostoklaty. Rostoklaty, obecní úřad, č.p. 32, Rostoklaty. Rostoklaty, obecní úřad, č.p. 32, Rostoklaty. Rostoklaty, obecní úřad, č.p. 32, Rostoklaty.     

Nabídku je možno podávat osobněosobněosobněosobně, v v v v pondělípondělípondělípondělí    ----    pátekpátekpátekpátek    od od od od 09:0009:0009:0009:00    hod.hod.hod.hod.    do 13:00 hod.do 13:00 hod.do 13:00 hod.do 13:00 hod.; v poslední den 

lhůty pro podání nabídek, tj. 18.09.18.09.18.09.18.09.2012012012015555    do do do do 8888::::33330000    hodinhodinhodinhodin, nebo poštoupoštoupoštoupoštou jako doporučenou zásilku tak, 

aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 8:30 hod.  

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem.Zadavatelem.Zadavatelem.Zadavatelem.    

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv 

datum předání nabídky poštovní službě.  
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Obálka nabídky bude označena takto: Obálka nabídky bude označena takto: Obálka nabídky bude označena takto: Obálka nabídky bude označena takto:     

    

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO  

Sídlo / Bydliště uchazeče 

PSČ Obec / Město 

 

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!    

    

Vybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou kanalizaci vVybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou kanalizaci vVybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou kanalizaci vVybudování 18 domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou kanalizaci v    části obce Rostoklatyčásti obce Rostoklatyčásti obce Rostoklatyčásti obce Rostoklaty    

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Obec Obec Obec Obec RostoklatyRostoklatyRostoklatyRostoklaty    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rostoklaty 32Rostoklaty 32Rostoklaty 32Rostoklaty 32                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PSČ: 281 71PSČ: 281 71PSČ: 281 71PSČ: 281 71                

9.9.9.9. Zadávací lhůtaZadávací lhůtaZadávací lhůtaZadávací lhůta    a jistotaa jistotaa jistotaa jistota::::        

Zadávací lhůta: 30 dnů. Jistota není požadována.        

10.10.10.10. Otevírání obálekOtevírání obálekOtevírání obálekOtevírání obálek::::        

Dne Dne Dne Dne 18.09.201518.09.201518.09.201518.09.2015    vvvv    8888....33330000    hodin budou v sídle Zadavatele otevírány obálky shodin budou v sídle Zadavatele otevírány obálky shodin budou v sídle Zadavatele otevírány obálky shodin budou v sídle Zadavatele otevírány obálky s    nabídkami nabídkami nabídkami nabídkami uchazečůuchazečůuchazečůuchazečů....    

Otevírání obálek se v souladu s ust. § 71 odst. 8 mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly 

doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví Zadavatel.  

11.11.11.11. HodnHodnHodnHodnocení nabídekocení nabídekocení nabídekocení nabídek::::    

Po ukončení posouzení nabídek budou nabídky hodnotící komisí hodnoceny v souladu s hodnotícím 

kritériem a postupem uvedeným níže.  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. 

b) ZVZ je nejnižší nabídková cenanejnižší nabídková cenanejnižší nabídková cenanejnižší nabídková cena, když předmětem hodnocení bude celková nabídková cena, tj. , když předmětem hodnocení bude celková nabídková cena, tj. , když předmětem hodnocení bude celková nabídková cena, tj. , když předmětem hodnocení bude celková nabídková cena, tj. 

nabídková cena za celý předmět této veřejné zakázky.nabídková cena za celý předmět této veřejné zakázky.nabídková cena za celý předmět této veřejné zakázky.nabídková cena za celý předmět této veřejné zakázky.            

Pořadí nabídek bude vPořadí nabídek bude vPořadí nabídek bude vPořadí nabídek bude v    souladu ssouladu ssouladu ssouladu s    ust. § 79 odst. 4 ZVZ stanoveno podle výše nabídkové ceny od ust. § 79 odst. 4 ZVZ stanoveno podle výše nabídkové ceny od ust. § 79 odst. 4 ZVZ stanoveno podle výše nabídkové ceny od ust. § 79 odst. 4 ZVZ stanoveno podle výše nabídkové ceny od 

nejnižší nabídkové ceny knejnižší nabídkové ceny knejnižší nabídkové ceny knejnižší nabídkové ceny k    nejvyšší. nejvyšší. nejvyšší. nejvyšší. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise 

posoudí výše nabídkových cen s ohledem na mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle ust. § 77 

ZVZ.    

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

posuzovatelná nabídka ssss    nejnižší nabídkovou cenounejnižší nabídkovou cenounejnižší nabídkovou cenounejnižší nabídkovou cenou. 

12.12.12.12. Vyhrazená práva ZadavateleVyhrazená práva ZadavateleVyhrazená práva ZadavateleVyhrazená práva Zadavatele::::    

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.  

 

• Dodavatelé berou na vědomí, že v případě potřeby realizace dodatečných stavebních prací 

budou dodatečné stavební práce realizovány pouze za předpokladu splnění všech podmínek 

uvedených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.    

    

    

    

Přílohy kPřílohy kPřílohy kPřílohy k    zadávací dokumentacizadávací dokumentacizadávací dokumentacizadávací dokumentaci::::    

    

1.1.1.1. Krycí listKrycí listKrycí listKrycí list    
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2.2.2.2. Čestné prohlášení Čestné prohlášení Čestné prohlášení Čestné prohlášení kkkk    prokázání základních kvalifikačních předpokladůprokázání základních kvalifikačních předpokladůprokázání základních kvalifikačních předpokladůprokázání základních kvalifikačních předpokladů    

3.3.3.3. Závazný Závazný Závazný Závazný návrhnávrhnávrhnávrh    smlouvy o dílosmlouvy o dílosmlouvy o dílosmlouvy o dílo    

4.4.4.4. Rejstříku subdodavatelůRejstříku subdodavatelůRejstříku subdodavatelůRejstříku subdodavatelů    

5.5.5.5. Projektová dokumentace zpracovaná společností Projektová dokumentace zpracovaná společností Projektová dokumentace zpracovaná společností Projektová dokumentace zpracovaná společností RECPROJEKT s.r.o.RECPROJEKT s.r.o.RECPROJEKT s.r.o.RECPROJEKT s.r.o.    

6.6.6.6. Podmínky napojení: Veřejná splašková kanalizace obce Rostoklaty, Podmínky napojení: Veřejná splašková kanalizace obce Rostoklaty, Podmínky napojení: Veřejná splašková kanalizace obce Rostoklaty, Podmínky napojení: Veřejná splašková kanalizace obce Rostoklaty, 

zpracováno Ing. Jiřím zpracováno Ing. Jiřím zpracováno Ing. Jiřím zpracováno Ing. Jiřím HlavatýmHlavatýmHlavatýmHlavatým    

7.7.7.7. Stavební povolení, MěÚ Český Brod č.j. 13221/08/ŽP/St, Stavební povolení, MěÚ Český Brod č.j. 13221/08/ŽP/St, Stavební povolení, MěÚ Český Brod č.j. 13221/08/ŽP/St, Stavební povolení, MěÚ Český Brod č.j. 13221/08/ŽP/St,     

Prodloužení SP, MěÚ Český Brod č.j. 5066/11/ŽP/Pj,Prodloužení SP, MěÚ Český Brod č.j. 5066/11/ŽP/Pj,Prodloužení SP, MěÚ Český Brod č.j. 5066/11/ŽP/Pj,Prodloužení SP, MěÚ Český Brod č.j. 5066/11/ŽP/Pj,    

Předčasné užívání,MěÚ Český BrodPředčasné užívání,MěÚ Český BrodPředčasné užívání,MěÚ Český BrodPředčasné užívání,MěÚ Český Brod        MUCB 14289/2015MUCB 14289/2015MUCB 14289/2015MUCB 14289/2015    

    

V Rostoklatech dne …………………  

                          ____________________________________________________________________________                        

                                                                                    Radka Nováková, starostka obce 

                     


