“Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
„Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov“
Zadávaná formou otevřeného řízení dle ustanovení § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům a je pro zájemce závazná.
Obsahuje zadávací podmínky ( podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede
k vyřazení nabídek z hodnocení.
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1. Informace k zahájení zadávacího řízení a lhůtě pro podání nabídek
Datum oznámení otevřeného řízení:
Uveřejnění oznámení v ISVZUS:
Uveřejnění profilu zadavatele v ISVZUS:
Profil zadavatele:
Konec lhůty pro podání nabídek:

14.6.2013
ano
ano
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=15
8.7.2013, 11.00 hod

Zadávací dokumentace je v plném rozsahu zveřejněna na profilu zadavatele, kde budou také zveřejňovány
veškeré dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
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2. Informace o zadavateli
2.1. Základní údaje
Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz

Sídlo:

S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Statutární zástupce:

Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva

IČ:

49021117

DIČ:

CZ49021117

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimír Fűrth , zástupce ředitele

Kód státu:

CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:

Veřejný zadavatel

Tel:

386 102 440

Fax.:

386 102 439 e-mail:furth@jvs.cz

2.2. Kontaktní osoba zadavatele:
Jméno:
Adresa:
e-mail:
Telefon:

Ing. Edita Nalezená
S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
nalezena@jvs.cz
386 102 437

3. Zadávací dokumentace, dodatečné informace
3.1. Závaznost zadávací dokumentace
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky.
3.2. Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu zveřejněna na profilu zadavatele:
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=15
3.3. Součástí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace
1) Textová část dokumentace
2) Obchodní podmínky vč. platebních podmínek ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo
3) Technické podmínky jsou specifikovány v prováděcí dokumentaci s názvem „Stavební úpravy řadu Čejetice-Vítkov“. Zpracovatel VH části je Ing. Václav Freudl, FML - projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, 370 01 České Budějovice. Zpracovatelem AKO části je firma MIVET s,.r.o., Na Bohdalci
1479/10, 1011 Praha 101-Michle.
4) Výkaz výměr, včetně tabulky A-REKAPITULACE
3.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemnou žádost zájemce může doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zadavatele e-mail: nalezena@jvs.cz ,
nebo v listinné podobě na kontaktní adresu: Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, její ev. číslo dle Oznámení o zakázce a identifikační údaje zájemce
a musí být doručena nejpozději 6 dnů před uplynutím pro podání nabídek.
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou zveřejněny na profilu zadavatele:
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=15
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4. Předmět veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 27 zákona
Místo plnění veřejné zakázky: k.ú. Štěkeň
Doba plnění veřejné zakázky:
Datum zahájení stavebních prací (předpoklad):
Datum ukončení stavebních prací (nejpozději):

1.9. 2013
21.12. 2013

Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
- Rozpočet stavby

12,8 mil. Kč bez DPH

Popis veřejné zakázky:
Veřejná zakázka zahrnuje stavební úpravy vodovodního řadu včetně vystrojení šachet, které budou prováděny na stávajícím vodovodním řadu "B" DN 500 Čejetice - Vítkov v km 7,637-9,000. Navrhovaná stavba řeší zejména výměnu
vodovodního potrubí dálkového vodovodu a související úpravu armaturních uzlů v trase a v ochranném pásmu vodovodu. Stavba bude prováděna po úsecích dle stavebních objektů. Náhradní zásobování bude prováděno souběžně položeným suchovodem z důvodu zajištění dodávky vody na plnění stávajících vodojemů a zajištění zásobování obyvatel. Vzhledem k vytíženosti sítě nelze provést dlouhodobou odstávku. Do provozu bude stavba uváděna po dokončení
oprav jednotlivých úseků. Součástí stavby bude zajištění aktivní protikorozní ochrany. Aktivní protikorozní ochrana je
řešena výstavbou objektů KAO na trase vodovodu, které slouží k měření jeho protikorozní ochrany, kontrole izolačního odporu chráničky, řešení ochrany potrubí proti nebezpečným vlivům venkovního vedení VVN.
Členění stavby:
Stavební objekty SO 01
SO 01 SÚ ŘAD B km 7,637-8,4224
SO 01.1 ÚPRAVA ŠACHTY VŠ 21 - SHYBKA
SO 01.2 ÚPRAVA ŠACHTY KŠ 22
SO 01.3 OPĚRNÝ BLOK U VB 51
Stavební objekty SO 02
SO 02 SÚ ŘAD B km 8,4224-9,000
SO 02.1 ÚPRAVA ŠACHTY VŠ 23
SO 02.2 OPĚRNÝ BLOK U VŠ 23
Navrhovaný materiál:
Trubky ocelové spirálově svařované dle ČSN 425738.9, ČSN 420144.13, jakost materiálu 11375.1,
konce s úkosy pro "V" svar, délky 12 m+/-500 mm, izolace vně polyetylenová dle DIN 30670:1991
PE N-v a vláknitocementová izolace dle KN 420025 FZM-N, uvnitř cementová výstelka dle DIN
2614-II-N s osvědčením krajského hygienika, atest EN 10204/3.1 DN 500, D 508/8.
Svařování trub a kontrola a ochrana svárů:
- Svařování trub obalovanou elektrodou, metodou dle EN 287-1 111 TBW 1.1 Bt 10,0 D159,0
H-L 0,45 ffnb a očištění „V“ svaru DN 500
- Radiodiagnostická zkouška svárů rentgenem 100 %
- Základní penetrační nátěr Serviwrap Primer AB 1 l /1 spoj
- Samolepící ochranná páska Serviwrap R 30A 150 mm/15 m/DN 500
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- Trvale plastický tmel Serviwrap Moulding Putty
- elektrojiskrová zkouška 235 kV
- Ergelit Band 03 š.180 mm/3 m/DN500

Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je dále:
















geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, vytýčení inženýrských sítí
výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se
veřejné zakázky,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
zkoušky vodotěsnosti
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zák.č.22/1997 Sb.
prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla,
průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého
uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znění,
provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
případné dopravní značení včetně jeho projednání,
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,
provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních
nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla a zpracování geometrických plánů
geodetické zaměření skutečného provedení díla,
vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel musí prokázat kvalifikaci dle § 50 odst. 1 písm. a až d) zákona.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů postačí předložit v prosté kopii.
Uchazeč, s nímž bude uzavírána smlouva podle § 82 zákona, je povinen předložit nejpozději ke dni podpisu
smlouvy originály těchto dokladů nebo jejich úředně ověřené kopie. Doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
5.1. Rozsah kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Zadavatel stanovil
v souladu s § 62 odst. 2, že dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem § 53
odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením:
-

podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona výpisu z evidence Rejstříků trestů.
Jde-li o právnickou osobu, musí podmínky uvedené § 53 odst. 1 písm. a) a b) splňovat, jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele
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či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
-

podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona předložením potvrzení pří předložením potvrzení příslušného finančního
úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,

-

podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení podepsaného
oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče

-

podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

-

podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až k) zákona předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou
osobou jednat jménem či za uchazeče

b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 a) b) a d) zákona. Splnění předpokladů uchazeč prokáže předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- doklad (certifikát) oprávnění provádět sváření dle ČSN 425738.9, ČSN 420144.13 s ohledem na materiál sílu stěn
a metody: obalovaná elektroda metodou dle EN 287-1 111 TBW 1.1
- doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizace) v oboru Vodohospodářské stavby pro osobu pověřenou řízením stavby
c) předloží v souladu s § 50 odst. 1c) zákona čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku.
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle §56 zákona. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje:
- dle §56 odst. 3 písm. a) zákona
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let na obdobných stavbách – zadavatel požaduje minimálně 1 stavbu vodovodního řadu v profilu minimálně od DN 300 v dl. min 1,0 km v hodnotě zakázky minimálně od 6,0 mil. Kč provedených v extravilánu.
osvědčení objednatelů zakázek o jejich řádném plnění. Osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provedení
stavebních prací včetně rozsahu prací, termínu plnění, jména zadavatele a osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací.
případně osvědčení jiných osob než objednatelů nejvýznamnější zakázky o jejich řádném plnění. Osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provedení stavebních prací včetně rozsahu prací, termínu plnění, jména zadavatele a osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací. V případě, že nemá uchazeč k dispozici osvědčení, předloží smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění pro jinou osobu.
- dle §56 odst. 3 písm. c) zákona
U svářečských prací zadavatel požaduje předložit: čestné prohlášení, že osoba, na kterou byl vystaven certifikát
sváření, je zaměstnancem dodavatele .
5.2. Prokazování splnění kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 využít za podmínek stanovených § 127 zákona výpisu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího
než 3 měsíce. Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek § 134 zákona certifikátu
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vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne starší než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.
Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“) popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo
Českou republikou s tímto jiným státem, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v
němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu
do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal splnění kvalifikačních
předpokladů dle ust. § 143 odst. 3 Zákona v souladu s požadavky zadavatele.

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v požadované veřejným zadavatelem podle §
50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:
a) doklady prokazující splnění základních kvalifikačního předpokladu podle §53 odst.1 písm j) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
b) 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, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) Zákona.
Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou žádost o účast a následně společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona musí prokázat všichni
dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s
doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona,
musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí.
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel
povinen dle ust. § 58 odst. 1 zákona nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.
Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu
prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

6. Jiné požadavky zadavatele pro splnění veřejné zakázky
6.1. Zadavatel požaduje, aby práce v položkovém rozpočtu oddíl č. 8 „Trubní vedení“ montáže a svařování ocelového
potrubí, byly prováděny výhradně pracovníky, kteří jsou zaměstnanci uchazeče.
6.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených dle § 84 zákona.
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7. Další povinné součásti nabídky
Součástí nabídky musí dle § 68 odstavce 3) zákona být rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li uchazečem formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle Zákona o ochraně hospodářské
soutěže v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč má k dispozici výkaz výměr, který je přílohou zadávací dokumentace a je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny. V případě, že zjistí jakékoliv nejasnosti, čí údajové nesrovnalosti ve výkaze výměr, případně
v ostatních částech projektové dokumentace, požádá v souladu s ustanovením § 49 zákona písemně o dodatečné informace. Jinak se má za to, že s jednotkovými položkami uvedenými ve výkazu výměr souhlasí. Nabídkový rozpočet
stavby bude zpracován doplněním výkazu výměr o položkové ceny v elektronické formě ve formátu MS Excel na
CD-ROM 1x. Nabídkový rozpočet musí být ve stejné struktuře položek, stavebních objektů a provozních souborů jako zadaný výkaz výměr. Ve výkazu výměr nesmí uchazeč provádět žádné změny, nesmí položky slučovat ani měnit
jejich pořadí. V nabídkovém rozpočtu musí být oceněny všechny položky, ocenění položek nulou je nepřípustné a je
to důvod pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Na základě položkového rozpočtu zpracuje uchazeč rekapitulační Tabulku A přiloženou k výkazu výměr. Nabídkový položkový rozpočet a tabulka A jsou nedílnou součástí SOD.
V SOD se uvádí celková nabídková cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena v české měně a musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky
včetně nákladů souvisejících. Položkové rozpočty jsou podkladem uchazeče, pro nabídku a následně pro sjednání
ceny ve smlouvě o dílo je rozhodující celková nabídková cena. Nabídnutá cena musí obsahovat veškeré náklady a
musí být stanovená jako cena pevná a nepřekročitelná.

9. Obchodní podmínky

Zadavatel stanoví obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky v Návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace.

10. Technické podmínky
Technické podmínky jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
11.1. Podání nabídky
Každý dodavatel může dle § 69 odst. 1 zákona podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí dle § 69 odst. 2 být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně
s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel dle § 69 odst. 3 zákona všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
11.2. Jazyk nabídky
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Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém
jazyce.
11.3. Varianty nabídky
Zadavatel varianty nabídky nepřipouští.
11.4. Závaznost nabídky – zadávací lhůta
Uchazeč je vázán nabídkou 60 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
11.5. Forma nabídky
Uchazeč je povinen předložit jako nedílnou součást nabídky návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem je plnění celého
předmětu tohoto zadávacího řízení, včetně jeho specifikace, a to v souladu se všemi podmínkami této zadávací
dokumentace zadávacího řízení a obecně závaznými právními předpisy.
Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče, je-li právnickou osobou, resp. uchazečem,
je-li fyzickou osobou, nebo osobou zmocněnou k takovému úkonu. zástupci uchazeče dle výpisu z obchodního
rejstříku. Nabídka bude podána v jednom vyhotovení, bude uložena v uzavřené obálce a podána v souladu s § 69
Zákona.
11.6. Struktura nabídky-členění
Část 1 nabídky – Základní údaje k nabídce
1.a. Identifikační údaje uchazeče – lze použít přílohu č.1
1.b 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 – lze použít přílohu č.2
1.c Seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek – lze použít přílohu č.2
1.d Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské
soutěže v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou – lze použít přílohu č.2
Část 2 nabídky – Obchodní podmínky a nabídková cena
2.a Návrh smlouvy o dílo
Smlouva o dílo shodná s návrhem SOD zadavatele, uvedeném v zadávací dokumentaci v části Obchodní podmínky a
bude podepsaná oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu
z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněnec uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena) a opatřen
otiskem razítka. U společné nabídky více osob bude smlouva podepsána všemi účastníky společné nabídky. Uchazeč
doplní potřebné identifikační údaje, údaje o zahájení, ukončení stavby, dále údaje hodnotících kritérií, tj. doba plnění
v kalendářních dnech a nabídková cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH. Ostatní chybějící údaje v návrhu SOD
budou doplněny při následném projednávání smlouvy před jejím podpisem.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni
předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a
to po celou dobu plnění VZ i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
2.b Nabídková cena
Součástí Obchodních podmínek bude nabídkový rozpočet stavby v písemné podobě, sestavený a oceněný podle
požadavků Zadávací dokumentace.
Část 3 nabídky – Kvalifikace dodavatele
Prokázání kvalifikace
a) Základní kvalifikační kritéria
- Čestné prohlášení (lze použít přílohu č.3)
- výpisy z evidence Rejstříku trest právnické osoby a statutárních orgánů
- potvrzení příslušného Finančního úřadu
- potvrzení příslušného orgánu či instituce-sociální zabezpečení a politika v zaměstnanosti
b) Profesní kvalifikační kritéria
- výpis z OR
- doklady k oprávnění k podnikání - ŽL provádění staveb
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- doklad (certifikát) oprávnění provádět sváření dle ČSN 425738.9, ČSN 420144.13
- osvědčení o autorizaci pro osobu pověřenou řízením stavby
c)
d)

Česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (lze použít přílohu č. 4)
Technické kvalifikační předpoklady
- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let na obdobných stavbách
- osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací
- čestné prohlášení, že osoba, na kterou byl vystaven certifikát sváření, je zaměstnancem dodavatele (lze použít přílohu č.5).

Část 4 nabídky – Ostatní údaje
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že provede specifikovanou část stavebních prací na zakázce vlastními pracovníky. Pro vydání čestného prohlášení vyplní uchazeč formulář (příloha č.6), který je přílohou Zadávací dokumentace.
11.7 Formální požadavky na nabídku
Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny (pozn. případné jiné než požadované údaje nejsou porušením podmínek zadání, požadované údaje však musí být doloženy vždy).
Pro zajištění bezpečnosti nabídky doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly
vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé přílohy nabídky číslovány
být nemusí.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, která musí být :
- označena : “ NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ŘADU
ČEJETICE-VÍTKOV“
- opatřena adresou zadavatele
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení

12. Otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 8.7.2013, v 13.00 hod, v zasedací místnosti sídla JVS S.K. Neumanna 19, 37001 České Budějovice.
Otevírání obálek mají právo být přítomni pověřeni zástupci uchazečů, kteří podali nabídky.

13. Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil tato dílčí hodnotící kritéria včetně jejich váhy, vyjádřené v procentech:
Nabídková cena
Lhůta plnění v kalendářních dnech

90 %
10 %

Obě dílčí hodnotící kritéria se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě
hodnocené nabídky.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
Hodnocení kritéria „lhůta plnění v kalendářních dnech“
Při hodnocení kritéria „lhůta plnění v kalendářních dnech“ bude vypočten počet kalendářních dnů ode dne
předpokládaného termínu zahájení do termínu dokončení navrženého uchazečem. Termín zahájení a termín dokončení
se do této lhůty počítají.
Nepřiměřená hodnota dílčího hodnotícího kritéria
Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném dílčím hodnotícím kritériu lhůta plnění
v kalendářních dnech za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů. Toto
ustanovení se nevztahuje k hodnocení nabídkové ceny.
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Sestavení celkového pořadí
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím
kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).
Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové
pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá
nejvyšší celkový počet bodů.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu
s nejvyšším stupněm významu a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i
v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch
uchazečů, jejich nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

14. Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o dílo, tak aby
smlouva byla uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další
v pořadí.

15. Závěrečné ustanovení
Splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci je nezbytnou podmínkou pro zařazení nabídky uchazeče do
hodnocení na výběr zhotovitele předmětné veřejné zakázky.
České Budějovice
14.6.2013

Ing. Vladimír Fűrth
technický náměstek ředitele JVS
tel.: 386 102 440
e-mail: furth@jvs.cz

Ing. Edita Nalezená
vodohospodář JVS
tel.: 386 102 437
e-mail: nalezena@jvs.cz
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Příloha č. 1
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Údaje o uchazeči:
Obchodní firma nebo název:
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo :
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Členové statutárního orgánu:
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby (doložit dokladu o takovém
oprávnění):
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon/fax:
E-mail:

Cenová nabídka bez DPH
DPH (21%)
Cenová nabídka včetně DPH

V ……………….. dne …………….

Kč
Kč
Kč

……………………………………………
razítko a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 2
POVINNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY DLE § 68 ODST. 3 ZÁKONA
Jako uchazeč o veřejnou zakázku:

-

předkládám 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 dodavatele formu akciové společnosti) předkládám seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

Jako uchazeč o veřejnou zakázku prohlašuji, že:
jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou

V ……………….. dne …………….

……………………………………………
razítko a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 3

PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
DLE § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až k)

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné
opatření podle zvláštních právních předpisů,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu

V ……………….. dne …………….

……………………………………………
razítko a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 4
PROHLÁŠENÍ K EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku jsme

ekonomicky a finančně způsobilí splnit veřejnou zakázku

V ……………….. dne …………….

……………………………………………
razítko a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že osoba (jméno)……………………………………….., na kterou byl vystaven certifikát
sváření, je naším zaměstnancem.

V ……………….. dne …………….

……………………………………………
razítko a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji (eme), že já (my) budeme provádět stavební práce specifikované zadavatelem ve výkazu výměr oddíl č. 8 „Trubní vedení “ montáže a svařování ocelového potrubí, výhradně vlastními pracovníky, nikoli prostřednictvím subdodavatelů.

V ……………….. dne …………….

……………………………………………
razítko a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

16

