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

ČnSxÁ rŘnBovÁ

Yýzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce
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1.

Identiíikace zadavatele

Zadavatel

Sídlo

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

Zastupuje

IČ
DIČ
tel.
kontaktní

osoba

60 108 1 18
CZ60108118
465 53I 043
Ing. Jan Carba,te1.73651803l, e-mail : jan.carba@vsct.cz

2. Forma zadániveřejné zakár,l<y malého rozsahu

Dle zákona ó. t34l20t6 Sb., o zadávéniveřejných zakáaek,ve znění pozdějšíchpředpisŮ, se jedná
o veřejnou zakátzkumalého rozsahu. Zadánitéto veřejné zakazky malého rozsahu se řídíSměrnicí
pro zadávání veřejných zakázekmalého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 0I.04.2017.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.060.000,- Kě bez DPH.
3. Předmět veřejné zakázl<y malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázlq malého rozsahu je provedení opravy vodovodu zPE DN 110
vcelkové délce 110 m a opravy kanalizace zPVC DN 300 vdélce 114 m. dle PD, která j epřílohou ě. 3 této zadávací dokumentace

Kompletnízadávacídokumentace včetně příloh je umístěna v elektronické formě na profilu
zadavatele (elektronický nástroj F"'-ZAK) na adrese http://zakazlw.ceska-trebova.czl.
4. Doba

plnění

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

Prohlídka místa plněnín dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám

Místo plnění je veřejně přísfupné zadavatel nebude organizovat prohlÍdku místa plněnÍ.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečnéinformace k zaďávacím
podmínkám nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podaní nabídek. PÍsemně se
rozlxridoporučenou poštou na adresu zadavatele, elektronicky na profilu zadavatele
infotDysct.cz
6.

Hodnotícíkritéria

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

nabídek

Místem pro podání cenoqfch nabídek je Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. Kozlovská
1733,560 02 Česká Třebová.
genové nabídky
IJchazeé podá cenovou nabídku pro každou ěást v samostatné obálce. PÍsemné
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, roáodující je okamŽik
pí ev zetí cenové nabídky zadav atelem.

Cenové nabídky musí být doručeny v zalepených obálkách, opatřených na přelepení razitkem a
podpisem uchazeče adále nápisem:

,,

Opř ayavodovodu a kana|izace ul. Bří Čapků"

|{EoTvIRAT
8. Lhůta pro podání cenoqých nabídek, otevírání obálek
Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakávkumalého rozsahu PoČÍná béŽet dnem
obdržerrí výmv případně uveřejnění na proťrlu zadavatele a končídne 16.05 20t9 v 10:00 hod.
otevíráníobálek se uskutečnív souladu se směmici pro zadávání veřejných zakázek Městem
Česká Třebová ze dne 01.04.2017 je neveřejné.

9. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvaliÍikace

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originálrdm vyhotovení v souladu se
zadávacímipodmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.
jednoho
Nabídka musí být společně s veškerymi požadovanými doklady a přílohamí svázánY do
svazku.
Veškerédoklady musí být zptacovány v českémjazyce a vytiŠtěny kvalitním zpŮsobem tak, abY
byly dobře čitelné.žaaný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohlY
uvést v omyl.
Svazek včetně veškerych příloh musí b;it dostatečným zpŮsobem zajiŠtěn Proti maniPulaci s
jednotliými listy, a to opatřením svazku takovými bezpečnostními prvky, které vYlouČÍmoŽnost
jejich neóprávněného nahrazent (např. provázek či přeteplcy opatřené podPisem uchazeČe ajeho
razítkem, popř. dalšími).
Všechny listy budou čísloványpruběžnou číselnouřadou počínajícíČÍslem1 (krYcí list nabídkY).

Uchazeč sestaví nabídku v rrtže uvedeném pořadí.
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a) krycí list nabídky (vzor příloha č. 1)
b) doklady prokazujícísplnění kvalifikačníchpředpokladů (kopie qýpisu z

c)
d)
e)

obchodního

rejstříku a živnostenského rejsťftu)
návrh smlouvy o dílo
oceněný vykazvýměr (příloha č. 2)
dalšídoklady požadované v zadávacídokumentaci, pokud jsou potřeba (nppř.plná moc)

10. Variantnost nabídek
Zadav atel

varianty nabídek nepřipouští.

11, Zadávacípodklady
Zadavatelposkytuje uchazečůmo veřejnou zakáukumalého rozsahu ffio zadávací podklady:

.
.
.
.

yýnauchazeěům se zadávacimipodmínkami
příloha č. l -vzor krycího listu
příloha č. 2 -vykazvýměr
příloha č. 3 - projektová dokumentace

1,2. Ostatní požadavky na zpracování nabídlry

V návrhu smlouvy o dílo je

stanovena zaruérrl doba 60 měsícůna celý předmět díla, PodmínkY
odstraňování reklamaěních vad, sankčnípodmínky apod. VeŠkerá ustanovení návrhu smlouvY o
dílo uchazeč při podpisu náwhu smlouvy o dílo akceptuje.

Nabídky uchazečůo veřejnou zakázktlmalého rozsahu jsouvánány lhŮtou 90 dnŮ.

V ČeskéTřebové

dne 30.04.2019

Ing. Jiří Šilar

jméno a podpis oprá
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