Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o.
ul. Kozlovská 1733, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce

„ Rekonstrukce vodovodu ul. Semanínská “

Duben 2019
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1. Identifikace zadavatele
Zadavatel
Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o.
Sídlo
Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová
Zastupuje
IČ
60 108 118
DIČ
CZ60108118
tel.
465 531 043
kontaktní osoba
Ing. Jan Carba, tel.736518031, e-mail : jan.carba@vsct.cz
2. Forma zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná
o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí Směrnicí
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.330.000,- Kč bez DPH.
3. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení výstavby vodovodu z PE DN 160 SDR
17-160x9,5 v délce 531 m. dle PD
Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je umístěna v elektronické formě na profilu
zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese https://zakazky.ceska-trebova.cz/
4. Doba plnění
Splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je stanoveno v termínu od 1.7.2019 do
30.11.2019
5. Prohlídka místa plnění, dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Místo plnění je veřejně přístupné zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemně se
rozumí doporučenou poštou na adresu zadavatele, elektronicky na profilu zadavatele
info@vsct.cz

6. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise dle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídková cena v Kč bez DPH.
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7. Podání cenových nabídek
Místem pro podání cenových nabídek je Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o., Kozlovská
1733, 560 02 Česká Třebová.
Uchazeč podá cenovou nabídku pro každou část v samostatné obálce. Písemné cenové nabídky
mohou být podány osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech pondělí - pátek od 7:00 hod. do
14:30 hod. a nebo zaslány doporučenou poštou na adresu zadavatele, rozhodující je okamžik
převzetí cenové nabídky zadavatelem.
Cenové nabídky musí být doručeny v zalepených obálkách, opatřených na přelepení razítkem a
podpisem uchazeče a dále nápisem:

„ Rekonstrukce vodovodu Semanínská“
---- NEOTVÍRAT ---8. Lhůta pro podání cenových nabídek, otevírání obálek
Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu počíná běžet dnem
obdržení výzvy případně uveřejnění na profilu zadavatele a končí dne 16.05. 2019 v 10:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek Městem
Česká Třebová ze dne 01.04.2017 je neveřejné.

9. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace
Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originálním vyhotovení v souladu se
zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.
Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho
svazku.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby
byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly
uvést v omyl.
Svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy, a to opatřením svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost
jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem uchazeče a jeho
razítkem, popř. dalšími).
Všechny listy budou číslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1 (krycí list nabídky).
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Uchazeč sestaví nabídku v níže uvedeném pořadí.
a) krycí list nabídky (vzor příloha č. 1)
b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (kopie výpisu z obchodního
rejstříku a živnostenského rejstříku)
c) návrh smlouvy o dílo
d) oceněný výkaz výměr (příloha č. 2)
e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci, pokud jsou potřeba (např. plná moc)
10. Variantnost nabídek
Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
11. Zadávací podklady
Zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu tyto zadávací podklady:
•
•
•
•

výzva uchazečům se zadávacími podmínkami
příloha č. 1 – vzor krycího listu
příloha č. 2 – výkaz výměr
příloha č. 3 – projektová dokumentace

12. Ostatní požadavky na zpracování nabídky
V návrhu smlouvy o dílo je stanovena záruční doba 60 měsíců na celý předmět díla, podmínky
odstraňování reklamačních vad, sankční podmínky apod. Veškerá ustanovení návrhu smlouvy o
dílo uchazeč při podpisu návrhu smlouvy o dílo akceptuje.
Nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou vázány lhůtou 90 dnů.

V České Třebové dne 30.04. 2019

Ing. Jiří Šilar v. r.
......................................................
jméno a podpis oprávněné osoby zadavatele
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