Obec Polom
517 41 Polom 15
tel. 494 546 553, e-mail: obec@polom.cz

vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 18 odst. 5, v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o
předmětné zakázce s městem smlouvu, následující výzvu k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu:

„VÝSTAVBA ÚPRAVNY VODY,
A ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VODOJEMU“
1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli
Zadavatel: Obec Polom
sídlo: 517 41 Polom 15
zastoupený: Ing. Josefem Šaldou, starostou obce
IČ: 00579165
DIČ: CZ00579165
tel / fax: 494 546 553
e-mail: starosta@polom.cz
Zástupce zadavatele:
Název zástupce: RNDr. Tomáš Kytlík
Sídlo zástupce: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ : 76063011
Zastoupený: RNDr. Tomášem Kytlíkem
Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Kytlík
Mobil: +420 722 943 646
E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách na stavební práce.
2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu manipulační komory vodojemu a
výměna technologie úpravy vody dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (viz příloha č. 3 – Technická dokumentace a
výkaz výměr).
2.3 Prohlídka místa plnění:
Zadavatel umožní po domluvě prohlídku budoucího místa plnění v termínech 1.2.2013 nebo
5.2.2013 v 15:30. se srazem účastníků v 15.30 hod. před budovou Obecního úřadu Polom.

Prohlídka slouží výhradně k seznámení dodavatelů o veřejnou zakázku s místem budoucího
plnění a s jeho technickými a provozními parametry.
Osoby zadavatele zajišťující organizaci a průběh prohlídky mohou podat informace na
případné dotazy účastníků prohlídky, tyto informace však nejsou právně závaznými.
2.4 Požadavek na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

3. Lhůta pro provedení díla a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.8.2013
Nejzazší termín dokončení realizace díla: do 31.10.2013
Místo plnění: k.ú. Polom

4. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

5. Požadavek na zpracování nabídky
Cenová nabídka bude předložena v českém jazyce a musí být podepsána osobou oprávněnou
za uchazeče jednat. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů v souvislosti s podáním
nabídky na veřejnou zakázku.
Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud
uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek
hodnocena.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky malého rozsahu.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu v souladu s touto
výzvou, a to absolutní částkou v české měně.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Cena díla může být upravena pouze
v případě legislativních změn týkajících se procentuální výše sazby DPH. Nabídková cena
bude platná po celou dobu trvání zakázky.
6.1 Členění nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění:
- Celková nabídková cena bez DPH
- DPH
- Celková nabídková cena včetně DPH
6.2 Specifikace nabídkové ceny
- Nabídková cena ve výše zmíněné skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz
příloha č. 1 - Krycí list nabídky (vzor).
- Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná a pevná“ a musí v ní být
zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
- Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení,
zadávací dokumentací a jinou dokumentaci obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky.

7. Platební a obchodní podmínky
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Zadavatel neposkytuje zálohy.
Stavební práce budou uhrazeny v měsíčních splátkách a to na základě skutečně provedených a
odsouhlasených prací s 10% pozastávkou, která bude uvolněna po odstranění případných vad a
nedodělku a řádném zkolaudováním stavby. Zálohy nebudou poskytovány.

Záruka na provedení díla – 72 měsíců.
Součástí nabídky bude pro každou část veřejné zakázky návrh smlouvy, který musí
akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné
a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré
podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.
Závazný návrh obchodních podmínek je přílohou č. 4 výzvy k podání nabídek. Případná
ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto
návrhem a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele
v tomto návrhu smlouvy uvedené.
Návrh obchodních podmínek musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak
stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:
- čestným prohlášením o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na
pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo
na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Pro účely podání nabídky uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních
předpokladů pouze prostřednictvím čestného prohlášení uvedeným v příloze č. 2.
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
- předložením dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje autorizaci pro
vodohospodářské stavby,
- seznam 3 dodávek realizovaných dodavatelem za posledních 5 let (včetně osvědčení
objednatelů v kopii o řádném plnění těchto dodávek), kde bude prokázáno, že uchazeč
předkládající nabídku provedl min. 3 zakázky obdobného charakteru (stavební práce
na vodojemu nebo výstavba technologie úpravny vody) v objemu min. 600 tis. Kč bez
DPH, z toho min. 1 zakázka úpravna vody nebo výstavba 1 vodojemu z monolitického
železobetonu
Nabídka může obsahovat kopie uvedených dokladů. Originály nebo ověřené kopie předloží
vybraný dodavatel před podpisem smlouvy o dílo.

9. Obsah a zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč v jednom vyhotovení, v písemné formě v českém jazyce.
Všechny listy nabídky včetně všech příloh budou očíslovány, svázány v jediném dokumentu a
musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
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Nabídka bude obsahovat:
-

krycí list nabídky (příloha č. 1)
čestné prohlášení dle vzoru (příloha č. 2)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
doklad o autorizaci pro vodohospodářské stavby
reference (viz bod č. 8 výzvy)
oceněný výkaz výměr (příloha č. 3)
podpis oprávněné osoby oprávněné za uchazeče jednat a podepisovat dle oprávnění
k podnikání popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí
být součástí nabídky
další požadavky vyplývající z této výzvy

9.1 Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených ve výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.
Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy v
českém jazyce. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být
předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Zjistí-li
se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.
Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč
používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu
uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním
rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v
nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídku je možné předat do 8. 2. 2013 do 12:00 hodin.
Nabídku mohou uchazeči osobně doručit do kanceláře RNDr. Tomáše Kytlíka (na základě
telefonické domluvy) č. 221 (2. patro) Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova
136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a to v řádně uzavřené obálce, označené nápisem
„SOUTĚŽ VÝSTAVBA ÚPRAVNY VODY, A ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE
VODOJEMU“ a slovem „NEOTEVÍRAT “nebo zaslat prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb na adresu:
RNDr. Tomáš Kytlík, MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou a to tak, aby byla do skončení lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8.2.2013 ve 12.00 hodin.
Veřejné otevírání obálek proběhne 8.2.2013 od 13:00 v sídle Zadavatele OÚ Polom čp. 15.

11. Přístup k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci vč. projektové dokumentace lze získat na adrese zástupce zadavatele:
RNDr. Tomáš Kytlík, MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, tel. 722 943 646 nebo e-mail: tomas.kytlik@seznam.cz.
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12. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni,
s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky, datem 31.12.2013.

13. Závěrečná ustanovení a další podmínky zadavatele
Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.
Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku řízení mu
nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení, ani se
zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení.
Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků,
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp.
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení
a vyloučení uchazeče z další účasti.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nezískání dotace.
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky se splněním výše uvedených
podmínek.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
platných norem.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a všech jejich změn a dodatků na Profilu
zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Tato smlouva o dílo a informace v ní
obsažené nejsou předmětem obchodního tajemství Zhotovitele.
Zhotovitel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, kterým při plnění předmětu
veřejné zakázky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky uvedené ve smlouvě a
to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Nepředložením tohoto seznamu je považováno
dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, za správní delikt, který je sankcionován
pokutou.
V Rychnově nad Kněžnou dne 23.1.2013
Digitálně podepsáno
Jméno: RNDr. Tomáš Kytlík
Datum: 24.01.2013 12:13:08
RNDr. Tomáš Kytlík
zástupce zadavatele
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Přílohy výzvy v elektronické podobě:
Příloha č.1 – Krycí list nabídky
Příloha č.2 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č.3 – Technická dokumentace a výkaz výměr
Příloha č.4 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.5 – Stavební povolení
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