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

ČnsxÁ rŘnnovÁ

Yýzva k pod ání nabídky a zadávací dokumentace
pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu
na §tavební práce

,,

Rekonstrukce vodovodu a kan alizace ul.
Kozlovská 66

Duben 2019
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1.

Identiíikace zadavatele

Zadavatel

Sídlo

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

Zastupuje

IČ
DIČ
tel.

kontaktní
2.

osoba

60 108 118
CZ60108118
465 531043
Ing. Jan Carba, te1.73651803l, e-mail : jan.carba@vsct.cz

Forma zadání veřejné zaká.r,lry malého rozsahu

DIe zékonaě. 13412016 Sb., o zadávániveřejných zakáaek,ve mění pozdějších předpisů, se jedná
o veřejnou zakáykumalého rozsahu. Zaďánitéto veřejné zakázky malého rozsahu se řídíSměmicí
pro zadáváníveřejných zakánekmalého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 0I.04.2017 .
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.800.000,- Kě bez DPH.
3. Předmět veřejné zakázlry malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení rekonstrukce vodovodu z PE DN 110
v délce l80 m a rekonstrukce kanalizace z PVC DN 300 v délce 73 m. dle PD, která je přílohou
č.3 této zadávací dokumentace.

Kompletnízaďávacídokumentace včetně příloh je umístěna v elektronické formě na proíilu
zadavatele (elektroniclcý nástroj E'-ZAK) na adrese httns://zakazkv.ceska-trebova.czl.

4. Doba

plnění

Splnění předmětu veřejné zakazky malého rozsahu je stanoveno v termínu od 1.7. 2019 do 30.11.
2019.
5.

Prohlídka místa plnění, dodatečnéinformace kzadávacim podmínkám

Místo plnění je veřejně přísfupnézadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.
IJchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečnéinformace k zadávacím
podmínkám nejpozději 3 pracolmí dny před uplynutím lhůty pro podaní nabídek. Písemně se
rozumí doporučenou poštou na adresu zadavatele, elektronicky na proíilu zadavatele
info(Dvsct.cz
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6.

Hodnotícíkritéria

Hodnocení nabídek provede hodnotícíkomise dle základního hodnotícího kritéria nejnŽŠí
nabídková cena v Kč bez DPH.
7

. P odáni cenových

nabídek

Místem pro podání cenorných nabídek je Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. Kozlovská
t733,560 02 Česká Třebová.
Uchazeč podá cenovou nabídku pro každou část v samostatné obálce. Písemnécenové nabídky
mohou být podány osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech pondělí - pátek od 7:00 hod. do
14:30 hod. nebo zaslány doporučenou poštou na adresu zadavatele, rozhodujícíje okamžik
přev zr;tí cenové nabídky zadav atelem.
Cenové nabídky musí být doruěeny
podpisem uchazeče a dále nápisem:

,,

v

zalepených obálkách, opatřených na přelepení razítkem a

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.
Kozlovská"

NEoTvÍnaT __-_
8. Lhůta pro podání cenoqých nabídek, otevírání obálek
Lhůta pro podání cenoqých nabídek na futo veřejnou zakávklmalého rozsahu počíná běŽet dnem
obdrženíÝzw případně uveřejnění na profilu zadavatele a koněí dne 16.05. 2019 v 10:00 hod.
otevírráníobálek se uskutečnív souladu se Směrnici pro zadávrání veřejných zakáaek Městem
Česká Třebová ze dne 01.04.20L7 je neveřejné.

9. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prolcízání lrvalifikace

Nabídku je uchazeě povinen podat písemně v jednom originálním vyhotovení v souladu se
zadáv acími po dmínkami, a to věetrě požadovan ého ř azent nabídky.
Nabídka musí být společně s veškeými požadovartými doklady a přílohamí svázány do jednoho
svazku. Veškerédoklady musí být zpracovány v českémjazyce a vytištěny kvalitním zpŮsobem
tak, aby byly dobře ěitelné. Žrany doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele
mohly uvést v omyl.
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Svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným 4působem zajištěn proti manipulaci s
jednotliv}mi listy, a to opatřením svazku takov}mi bezpečnostní*i p*ky, které vyloučímožnost
jejich neoprávněného nallrazeru (např. provázek či přeleplcy opatřené podpisem uchazeče a jeho
razítkem, popř. dalšími).
Všechny listy budou číslovanypruběžnou číselnouřadou počínajícíěíslem 1 (krycí list nabídky).
í]cbazečsestaví nabídku v niže uvedeném pořadí.

a) krycí list nabídky (vzor příloha č. 1)
b) doklady prokarujícísplnění kvalifikačníchpředpokladů (kopie qýpisu z

c)
d)
e)

obchodního

stříku, živnostenského rej stříku)
návrh smlouvy o dílo
rej

oceněný ýkazvýměr (příloha č. 2)
dalšídoklady požadované v zaďávaci dokumentaci, pokud jsou potřeba (např. plná moc)

10. Variantnost nabídek
Zadav atel

varianty nabídek nepřipouští.

11. Zadávacípodklady
Zadavatelposlcytuje uchazečůmo veřejnou zakévkumaléhorozsahu tyto zadávací podklady:

.
.
.
.

výzlalchazeěům se zadávacimi podmínkami

příloha č. l -vzor krycího listu
příloha ě. 2 -vykaz qýměr
příloha č. 3 - projektová dokumentace

12. Ostatní požadavky na zpracování nabídky

V návrhu smlouvy o dílo je stanovena záručru doba 60 měsícůna celý předmět díla, podmínky
odstraňování reklamačníchvad, sankčnípodmínky apod. Veškerá ustanovení náwhu smlouvy o
dílo uchazeč při podpisu návrhu smlouvy o dílo akceptuje.

Nabídky uchazečůo veřejnou zakázf<vmalého rozsahu jsolvé.z:ány lhůtou 90 dnŮ.

V ČeskéTřebové dne 30.04.2019
Ing. Jiří Šilar

jméno a podpis oprá

zadavatele
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