Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky

Odstranění selenu ze zdroje pitné vody v obecním vodovodu v
Chrašticích
Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.
Zakázka je zadávána v souladu s Pravidly České republiky – Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012 –
MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 (dále jen
„Pravidla“) formou otevřeného řízení.
Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky v souladu s požadavky stanovenými dále v zadávací
dokumentaci a jejích přílohách.
Veřejná zakázka a celý její průběh se řídí Pravidly, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a další platnou legislativou.
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1. Zadavatel
Název:
Oprávněný zástupce
zadavatele:
IČ:
Sídlo:

Obec Chraštice
Marie Dvořáková, starostka
002 42 331
Chraštice 2, 262 72 Chraštice
Číslo datové schránky zadavatele: nhxak4u
http://www.obec-chrastice.cz/

Webový portál:
Profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chrastice

Kontaktní osoba určená k jednání Mgr. Martina Zábranská Vrátná
Tel.: +420 602815427, E-mail: martinavr@maprojekt.cz
(obec Chraštice nebo zadavatel)
Administrátor zadávacího řízení v souladu s § 151 zákona o veřejných zakázkách:
MA projekt, spol. s r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357,
se sídlem a kontaktním místem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00, IČO: 284 36 318,
mobil: +420 602 815 427, e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz,
kontaktní osoba: Mgr. Martina Zábranská Vrátná (administrátor)

2. Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, termíny a lhůty
2.1.Lhůty a termíny
Datum oznámení veřejné zakázky
Datum uveřejnění na profilu zadavatele
Žádosti o dodatečné informace
Prohlídkový den
Lhůta pro podání nabídek
Předpokládané zahájení plnění
Předpokládané ukončení plnění

5. 6. 2015
5. 6. 2015
23. 6. 2015 do 16:00 hod.
16. 6. 2015 v 10:00 hod.
30. 6. 2015 do 16:00 hod.
po podpisu smlouvy
14 dní od podpisu smlouvy,
nejpozději do 31. 8. 2015

2.2.Zadávací dokumentace, uveřejňování
2.2.1.

2.2.2.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh
uveřejněna a volně dostupná na profilu zadavatele a webových stránkách administrátora
www.maprojekt.cz , záložka zadávací dokumentace.
V případě jakýchkoliv potíží se stahováním dokumentů, nebo z jiných důvodů, mohou
dodavatelé požádat o poskytnutí zadávací dokumentace písemně, telefonicky nebo emailem u administrátora veřejné zakázky.
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2.2.3.
2.2.4.

Zadávací dokumentace v celém rozsahu, včetně všech příloh jsou v elektronické podobě k
dispozici zdarma.
Zadavatel uveřejní oznámení o veřejné zakázce v souladu s § 147.

3. Předmět plnění, předpokládaná hodnota
3.1.Místo plnění
Katastr obce Chraštice.

3.2.Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
název:
Stroje k filtrování a čištění vody
Přístroje k čištění vody
Instalace a montáž sanitárního zařízení

kód CPV:
42912300-5
42912330-4
45332400-7

3.3.Předmět plnění zakázky
3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

3.3.9.

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úpravy pitné vody pro obec formou dodávky,
montáže a zprovoznění technologie k zajištění separace selenu z vody. Upravená voda musí
splňovat v celém rozsahu kvalitativní přípustná kritéria stanovená Vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví ČR 252/2004 Sb. (dále také jen „Vyhláška MZ“).
Stávající veřejný vodovod pro zásobování obce Chraštice vykazuje průměrnou denní spotřebu
60 m3.
V případě, že dodavatel uvažuje použít technologii založenou na filtraci vody, zadavatel si
vyhrazuje požadavek z důvodů zachování nejvyšší možné kvality, že budou použity pouze
ocelové filtrovací komponenty.
Součástí zakázky bude šestiměsíční zkušební doba.
Dodavatel bude mít povinnost provést rozbor vody v rozsahu tzv. kráceného rozboru dle výše
uvedené Vyhlášky MZ rozšířený o kontrolu přítomnosti selenu po ukončení instalace
technologie a předat výsledky měření zadavateli v rámci předání předmětu plnění. Před
zahájením realizace zakázky dodá aktuální rozbor vody zadavatel. Výsledky závěrečného
rozboru musí prokazovat kvalitu vody v limitech dle Vyhlášky MZ, kvalita vody nesmí být
ovlivněna v ostatních sledovaných parametrech v rozsahu úplného rozboru, v opačném případě
zadavatel dodávku nepřevezme a bude jí považovat za nesplněnou.
Technologie bude umístěna v objektu čerpací stanice pro zásobování veřejného vodovodu obce
Chraštice umístěného v katastru obce Chraštice, par. č. 1095, stavební objekt č. 155.
Průběh instalace technologického zařízení nesmí výrazně ovlivnit zásobování obce vodou.
V případě, že dodavatel ve stanoveném termínu nedokončí a řádně nepředá dodávku včetně
všech náležitostí, bude povinen zajistit na vlastní náklady zásobování obce pitnou vodou až do
úplného a bezvadného splnění této zakázky.
Dodavatel bude po dobu záruční lhůty dodávat zadavateli kompletní servis dodané
technologie. Poskytování servisu bude upraveno s vybraným dodavatelem samostatnou
servisní smlouvou.
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3.3.10.
3.3.11.

3.3.12.
3.3.13.

Dodaná technologie bude určena k separaci selenu z vody a bude schválená územně příslušnou
Krajskou hygienickou stanicí zadavatele (KHS Příbram).
Součástí kompletní dodávky budou všechny nezbytné doklady dle platných norem potřebné k
předání užívání předmětu plnění, zejména Provozní řád se všemi náležitostmi, které byly
předkládány ke schválení na příslušného hygienické stanici – hygienickými atesty na
instalované zařízení, popis obsluhy daného zařízení, četnost kontrolních odběrů vody atd.,
vše v českém jazyce.
Předmět této veřejné zakázky zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při
převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.
Dodavatel poskytne na technologii, její montáž a zprovoznění, které jsou předmětem této
zakázky, záruku minimálně v délce trvání 24 měsíců od ukončení zkušební doby.

4. Hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost, způsob hodnocení
5.1. Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou:
-

Nabídková cena
Technologie

5.2.

Nabídková cena

váha kritéria: 85 %
váha kritéria: 15 %

Nabídková cena bude obsahovat kompletní dodávku technologie, montáž a uvedení do
provozu, zajištění a provedení zkušebního provozu, proškolení odpovědné osoby zadavatele
k obsluze a provozu zařízení, kontrolu kvality vody po dokončení, požadovanou dokumentaci a
veškeré související činnosti nezbytné k řádnému převzetí a provozu předmětu plnění.
Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu bez DPH, procento a výše DPH a cenu včetně
DPH.
Hodnocena bude cena bez DPH.
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v rozsahu nabídkové ceny včetně DPH, a to pouze
v případě zákonného navýšení příslušné sazby DPH.
Nabídková bude uvedena shodně v Krycím listě (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a
v návrhu smlouvy předkládaném uchazečem v rámci nabídky. Rozhodnou je cena uvedená
v Krycím listě.
Způsob hodnocení:
Kritérium Nabídková cena bude hodnoceno tak, že komise vybere nejvhodnější nabídku, tzn.
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, které přidělí 100 bodů. Další pak ve vztahu k nejvhodnější
nabídce obdrží počet bodů získaný výpočtem dle vzorce:
nejnižší nabídková cena
počet procentních bodů = -------------------------------------------------- x 100
cena hodnocené nabídky
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Jednotlivé výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou kritéria – 0,85 (váha
kritéria je 85 %).
5.3.

Technologie
Hodnotící kritérium Technologie bude posuzováno podle dokumentů uvedených v nabídce
v souladu s odst. 3.3.11 této zadávací dokumentace, tzn. dle dokumentace předané a
vyhodnocené Krajskou hygienickou stanicí v souvislosti se schválením technologie pro použití
k zamýšlenému účelu.
Předmětem hodnocení bude návrh řešení:
• Kvalita technického řešení
• Řešení technologické sestavy
• Umístění ve stanoveném objektu
• Nároky na obsluhu nabízené technologie
Popis k tomuto dílčímu hodnotícímu kritériu může být v nabídce rozšířen přiložením dalších
dokumentů.
Způsob hodnocení
K hodnocení dílčího kritéria „Technologie“ hodnotící komise použije bodové ohodnocení
jednotlivých výše uvedených čtyř kritérií. Jednotlivým hodnoceným návrhům přiřadí hodnotící
komise (jako celek) počet bodů v rozmezí od 0 do 100. Hodnotící komise v každém kritériu
nejprve vybere dle svého hodnocení nejvhodnější řešení, kterému přidělí nejvyšší možný počet
bodů, tzn. 100. Každému dalšímu hodnocenému návrhu přidělí hodnotící komise počet bodů dle
svého hodnocení ve vztahu k nejvhodnější nabídce v tomto hodnoceném kritériu. V dalším
kroku sečte počet získaných bodů za každé kritérium (nejvyšším možným počtem získaných
bodů za všechna čtyři kritéria tak může být 400), součet vydělí číslem 4, takže nejvyšší možný
počet bodů za celou nabídku tak může být 100. Výsledkem hodnocení pak bude výsledek
vynásobení získaného počtu bodů přiřazenou procentuální vahou hodnoceného kritéria, tzn. 15
%. Výpočet bude proveden s přesností na 3 desetinná místa.

5.4.

Společná pravidla pro hodnocení
Výsledky hodnocení jednotlivých dílčích kritérií se sečtou a nejúspěšnější nabídkou bude
nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.
K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se umístí první v
pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, může zadavatel vyzvat
postupně k podpisu smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud
nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání
veřejné zakázky zruší.

5. Kvalifikace
6.1. Splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen splňovat následující kvalifikaci.
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Základní kvalifikační předpoklady v souladu s § 53 odst. 1) písm. a) až k) zákona o veřejných
zakázkách.
Uchazeč předloží v rámci své nabídky k doložení splnění základních kvalifikačních
předpokladů doklady v souladu s § 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona o veřejných zakázkách:
- výpis z evidence Rejstříku trestů k doložení splnění povinnosti uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) a
b) zákona o veřejných zakázkách,
- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení
k doložení splnění povinnosti uvedené v § 53 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných zakázkách,
- potvrzení příslušného orgánu či instituce k doložení splnění povinnosti uvedené v § 53 odst. 1
písm. h) zákona o veřejných zakázkách,
- čestné prohlášení k doložení splnění povinností uvedených v § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až
k) zákona o veřejných zakázkách.
6.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který podle § 54 písm. a) a b) zákona o
veřejných zakázkách předloží:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
• dokladu o oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), v platném znění, v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky,
zejména: technologie úpravy vody.
6.1.3. Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku (viz Příloha č. 1, Krycí list),
6.1.4. Technické kvalifikační předpoklady v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných
zakázkách prokáže uchazeč, který předloží seznam alespoň 3 významných dodávek
realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; za významnou
dodávku se považuje zakázka, jejímž předmětem byla dodávka, montáž a uvedení do
provozu technologického zařízení zajišťujícího úpravy vody pro pitné účely pro zásobování
veřejného vodovodu (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace); přílohou tohoto seznamu
musí být
1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli, nebo
2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě, než veřejnému
zadavateli, nebo
3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
6.1.1.

6.1.5.

Uchazeč prokáže kvalifikaci ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii těchto
dokladů. Vybraný dodavatel je povinen předložit veškeré požadované doklady v originálním
provedení nebo v ověřené kopii před podpisem Smlouvy.

6.1.6.

V případě, že uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením „čestného prohlášení“, musí být
tento doklad podepsán originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.
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6.2. Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace
6.2.1. Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší 90 kalendářních
dnů.
6.2.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském
jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka.
6.2.3. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat
prokázanou kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli
písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od uvedeného oznámení předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, nedohodne-li se se zadavatelem
na jiném termínu.
6.2.4. Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně (ve sdružení) a za
tímto účelem podají společnou nabídku, postupují v souladu s § 51, odst. 5 a 6 zákona o
veřejných zakázkách. V nabídce bude povinně uvedena kontaktní osoba oprávněná jednat
za všechny dodavatele, kteří se na společné nabídce účastní.
6.2.5. Zahraniční dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikačních požadavků způsobem
stanoveným v § 51 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.

6. Požadavky na obsah a zpracování obsahu nabídky
7.1.
•

•
•
-

-

•
•

V nabídce uchazeč předloží dále uvedené doklady, a to v tomto zpracování a pořadí:
Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče, hodnotícími kritérii,
prohlášením o pravdivosti uvedených údajů, datem, jménem a podpisem osob oprávněných
jednat jménem/za uchazeče, to vše ve struktuře uvedené v příloze č. 1 této zadávací
dokumentace.
Doklady prokazující splnění kvalifikace podle této zadávací dokumentace včetně všech
požadovaných příloh.
V souladu s § 68 zákona o veřejných zakázkách:
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,
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou (výše uvedenou povinnosti může uchazeč splnit předložením správně
doplněných dokladů uvedených v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace)
Doklady dle odst. 3.3.11 této zadávací dokumentace, případně doplnění popisu technologie
k hodnocení dle odst. 5.3.
Kladné Rozhodnutí vydané územně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí zadavatele, že
technologie je vhodná pro zamýšlený účel.
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•

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

Návrh Smlouvy o dodávce; uchazeč je povinen v rámci nabídky předložit vlastní návrh smlouvy
respektující smluvní podmínky stanovené zadavatelem, které jsou závazně uvedeny v příloze č. 5
této zadávací dokumentace – smluvní podmínky a dále podmínky stanovené v textu této
zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být originálně podepsaný osobou oprávněnou
jednat za uchazeče, příp. jejím zplnomocněným zástupcem (zplnomocnění k podpisu smlouvy).
K nabídce bude dále připojeno CD s návrhem smlouvy ve formátu .doc nebo obdobném
přepisovatelném formátu.
Zadavatel žádá uchazeče formou doporučení, aby nabídka byla opatřena Titulním listem
s označením názvu veřejné zakázky, obchodní firmy uchazeče a identifikačního čísla uchazeče,
označením „ORIGINÁL“ nebo „KOPIE“; dále bude titulní list (případně další následující)
obsahovat „OBSAH“ s přesným označením jednotlivých listů nabídky a čísly příslušných stránek.
Podává-li nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná
moc originálně podepsaná zmocnitelem nebo v úředně ověřené kopii.
Nabídka bude obsahovat na poslední straně prohlášení o počtu listů nabídky. Stejný počet listů
nabídky bude uveden v „OBSAHU“, v rámci titulního listu.
Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah
zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách (např.
prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování kvalifikace zápisem v rejstříku
kvalifikovaných dodavatelů apod.), může to být důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení.
Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady prokazující kvalifikaci nebo povinný obsah nabídky
vydané v členském státě Evropské unie.

7. Způsob a termín předložení nabídky
8.1.

8.2.
8.3.

Uchazeči předloží svou nabídku do zadávacího řízení:
• v písemné podobě,
• v českém jazyce,
• ve dvou písemných vyhotoveních (originál a přesná doslovná kopie) a na jednom CD – návrh
smlouvy ve formátu .doc, všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány
vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech listů příloh i jednotlivých listů smlouvy,
budou svázány nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a
neoprávněné manipulaci.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Obálka s nabídkou bude označena vlevo dole nápisem „NABÍDKA do zadávacího řízení „Odstranění selenu ze zdroje pitné vody v obecním vodovodu v Chrašticích“ – NEOTVÍRAT“,
vlevo nahoře přesným označením uchazeče; u právnické osoby bude uvedena obchodní firma
společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby název/obchodní firma,
jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní telefon.
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8.4.

Obě písemná vyhotovení nabídky a CD budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena proti
neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou
a označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).
8.5. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 30. 6. 2015 do 16:00 hod. jedním z následujících
způsobů:
a) prostřednictvím držitele poštovní licence či prostřednictvím kurýrní služby, v označených
uzavřených obálkách na adresu: Obecní úřad v Chrašticích, Chraštice 2, 262 72; uchazeč nese
plnou odpovědnost za řádné a včasné dodání nabídky, zejména při použití způsobu doručení
prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce;
b) osobně do podatelny zadavatele v místě jeho sídla a v úředních hodinách v pondělí od 18:00 do
21:00 hod, nejpozději však do určeného termínu pro podání nabídek nebo po dohodě na
telefonu +420 731589172, Marie Dvořáková, starostka obce.
8.6.

Na nabídky doručené po stanoveném termínu pro podání nabídek bude pohlíženo, jako by
nebyly podány, nebudou kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O
tomto bude uchazeč neprodleně písemně zadavatelem informován.

8. Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá smluvní obchodní podmínky ve formě
výčtu povinných náležitostí smlouvy. Smlouvu o dodávce předloží uchazeč v rámci nabídky vlastní,
zpracovanou v souladu s uvedeným výčtem povinných obchodních podmínek, dále v souladu se
zněním této zadávací dokumentace a v návaznosti na nabízený předmět plnění – technologické
řešení. Návrh smlouvy předložený uchazečem musí respektovat navržená smluvní ujednání uvedená
v této zadávací dokumentaci, včetně všech jejích příloh a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení,
které by bylo s nimi v rozporu nebo které by znevýhodňovalo zadavatele.
V případě, že návrh smlouvy bude v rozporu s některým ustanovením této zadávací dokumentace,
případně bude neúměrně znevýhodňovat zadavatele, je zadavatel oprávněn znění smlouvy v tomto
smyslu upravit. Pokud by však úpravou mělo dojít ke změně podmínek veřejné zakázky, které by
rozšířily okruh možných uchazečů o realizaci veřejné zakázky, zadavatel k takové úpravě nepřistoupí
a nabídku uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

9. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 30. 6. 2015 v 16:00 hodin na adrese sídla zadavatele
Chraštice 2, 262 72, budova obecního úřadu. Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni
uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a prokážou svá oprávnění (osoba
oprávněná jednat za uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče na základě
plné moci v originále nebo ověřené kopii). Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast uchazečů
v počtu nejvýše jedné osoby za každého uchazeče.
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10.

Subdodavatelé

10.1.

•
•
•
•

•

10.2.

•
•
•

V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky,
prostřednictvím kterého zároveň prokazuje svou kvalifikaci, je povinen předložit dále uvedené
doklady:
Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům.
Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
Výpis z obchodního rejstříku v kopii s platností ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni
určenému k podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele.
Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost
subdodavatele s datem podpisu ne starším 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému
k podání nabídek v rozsahu specifikovaném v § 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách.
Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, který
prokazuje, že subdodavatel splnil podmínky profesní, ekonomické a finanční a technické
kvalifikace požadované touto zadávací dokumentací po dodavateli.
V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky,
prostřednictvím kterého neprokazuje zároveň svou kvalifikaci, je povinen předložit dále
uvedené doklady:
Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.
Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
Uchazeč může použít pro doložení účasti subdodavatele na realizaci předmětu plnění vzorový
doklad uvedený v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

11.

Poučení o dodatečných informacích

12.

Požadavky na varianty nabídky

Uchazeči se mohou obracet na administrátora této veřejné zakázky nebo zadavatele písemně
s žádostmi o dodatečné informace vztahující se k této veřejné zakázce nejpozději do 23. 6. 2015 do
16:00 hod. Zadavatel poskytne prostřednictvím administrátora odpovědi na dotazy v písemné
formě dle § 49 odst. zákona o veřejných zakázkách a zveřejní dodatečné informace na místě, kde
poskytl dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tzn. na profilu zadavatele a webových stránkách
administrátora. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet dnem následujícím po dni doručení
písemné formy dotazu doručené prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (email) nebo osobním předáním.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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13.

Zadávací lhůta

14.

Jistota

15.

Prohlídkový den

16.

Doplňující informace

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. dobu platnosti této zadávací dokumentace, na 90
kalendářních dnů.

Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 16. 6. 2015. Sraz účastníků je v 10:00 hodin v budově
Obecního úřadu v Chrašticích.
Zadavatel žádá každého dodavatele, který bude mít zájem o návštěvu a prohlídku v rámci
prohlídkového dne, aby se registroval na prohlídkový den nejpozději jeden den před, tzn. do 15. 6.
2015 do 17:00 hod. na adrese administrátora veřejné zakázky (telefonicky, e-mailem apod.).
V opačném případě bude prohlídkový den zrušen.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

16.8.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou
dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to formou uvedenou v § 49
odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a zveřejněním na profilu zadavatele a webových stránkách
administrátora.
Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění smlouvy před jejím podpisem
v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu smlouvy a učinit některé
formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Dále je zadavatel oprávněn upravit
smlouvu v případě, že její znění je v rozporu s podmínkami stanovenými touto zadávací
dokumentací. Uvedenou úpravu je zadavatel oprávněn provést jen za podmínek, že nedojde
k úpravám, které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh uchazečů o veřejnou
zakázku.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 84 zákona o veřejných
zakázkách a v souladu s Přílohou č. 1 Pravidel, pokud nebude mít k hodnocení alespoň 5
platných a úplných nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po
skončení řízení.
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
S případnými námitkami proti průběhu zadávacího řízení se mohou zájemci obracet v zákonné
lhůtě na zadavatele. Zadavatel zároveň žádá uchazeče, aby svou námitku v kopii předali také
administrátorovi této veřejné zakázky MA projekt, spol. s r.o. (písemnou formou nebo
prostřednictví elektronické komunikace – e-mailem).
Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
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V Chrašticích dne 5. 6. 2015

Marie Dvořáková, starostka

Přílohy
Příloha č. 1 Krycí list
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek
Příloha č. 5 Smlouva

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče ke
splnění ZKP
Příloha č. 4 poslední rozbory vody v obci
Příloha č. 6 Subdodavatelé
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