VÝZV A K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

„Obory – hydrogeologický průzkumný vrt OB-1“

Zadavatel
název:
se sídlem:
IČO:
jednající:

Obec Obory
Obory 68, 263 01 Dobříš
00242926
Václav Lundák, starosta obce
Ing. Jiří Blahna, místostarosta obce
tel.:
+420 777 582 158, 724 188 039
e-mail:
ou.obory@seznam.cz
ID datové schránky: qxqby7g

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem

„Obory – hydrogeologický průzkumný vrt OB - 1“
(dále též „veřejná zakázka“ nebo „výzva“)

Úvod
Tato veřejná zakázka na stavební práce je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“ či „ZZVZ“). Tato veřejná zakázka se řídí pravidly OPŽP 2014 – 2020 verze č. 7.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky označovány
jako „uchazeč“, „dodavatel“ nebo „zhotovitel“. Zadavatel může být označen též jako „objednatel“.
Zadavatel zahájil zadávací řízení oslovením vytipovaných uchazečů.

I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby " Obory – hydrogeologický
průzkumný vrt OB – 1“, v rozsahu stanoveném Projektem geologických prací, zhotovených pro obec
Obory, společností Vodní zdroje Praha a.s.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky

II.
Kód CPV

Popis

45120000 - 4

Průzkumné vrtné práce

III.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí 970.408,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku
zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

IV.

Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu smlouvy s vybraným
uchazečem.
Zadavatel požaduje řádné splnění veřejné zakázky v souladu s přílohou č. 2., této výzvy

V.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je pozemek parcelní číslo 1200/10 nebo 849/2 vše obec a k.ú. Obory,
dále dle projektové dokumentace.

VI.

Všeobecné obchodní podmínky a další podmínky zadavatele

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Bližší specifikace obchodních a platebních podmínek je popsána
v závazném návrhu smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 2, této výzvy.
Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje vč. požadovaných příloh a Smlouvu podepsanou
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy o dílo.
Smlouva o dílo musí po obsahové stránce odpovídat závaznému vzoru dle přílohy této výzvy a obsahu
nabídky uchazeče. Pokud smlouva o dílo nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče,
případně se od obsahu závazného vzoru bude lišit v neprospěch zadavatele (zadavatel je oprávněn
takovou skutečnost posoudit), bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče. Pokud jedná
jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu
Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo
v úředně ověřené kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k případnému odstranění
drobných chyb a nepřesností závazného návrhu smlouvy v případě, že se takové odstranění nebude
týkat podstatných aspektů smlouvy, tedy zejména nebude mít vliv na nabídkovou cenu a jiné podstatné
náležitosti závazného návrhu smlouvy.
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít
odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel poskytovateli
písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel
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povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII.

Požadavky na zpracování cenové nabídky

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za předmět plnění zakázky, a to absolutní částkou
v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena na krycím listu nabídky
a v návrhu Kupní smlouvy.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit,
pokud to výslovně neupravuje tato výzva.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné
zakázky vymezeného v této výzvě.
Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně výše DPH.
Nabídková kupní cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré následující položky a musí se
jednat o cenu konečnou. Jedná se o kupní cenu v Kč, zahrnující clo, dopravu do místa určení, instalaci,
uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů, zaškolení obsluhy, jakož i veškeré další činnosti
předpokládané v závazném návrhu Kupní smlouvy tak, jak jsou obsaženy v příloze této výzvy.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Variantní řešení nabídky zadavatel nepřipouští.
Cenová nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené obálce zřetelně označená názvem veřejné
zakázky:
„Cenová nabídka– „Obory - hydrogeologický průzkumný vrt OB - 1“

VIII.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být stanovena na základě této výzvy v členění cena bez DPH, částka DPH a
celková cena včetně DPH.

IX.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Kritérium hodnocení
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. Nejlépe
bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové
ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

X.

Kvalifikace dodavatele

Způsobilým je dodavatel, který předloží:


Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje



Doklad o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky



Čestné prohlášení v souladu s přílohou č. 3, této výzvy
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XI.

Místo a lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek

Místo podání nabídek: Obec Obory
Obory 68, 263 01 Dobříš
Vždy ve středu od 18,00 do 20,00 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 18. 5. 2018, 16,00 hodin.
Nabídky lze doručit v listinné podobě poštou, nebo osobně na adresu sídla zadavatele, a to tak, aby
nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Obálka s nabídkou bude řádně
označena názvem veřejné zakázky, upozorněním „NEOTVÍRAT – NABÍDKA“ a dále identifikačními
údaji uchazeče, jenž nabídku podává.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne
18. 5. 2018 v 16,15 hodin v sídle zadavatele.
Otevírání obálek je veřejné. Zadavatel připouští účast jedné osoby za každého účastníka. Zástupce
účastníka povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit oprávnění jednat jménem účastníka.

XII.

Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky v případě, že nebudou
zajištěny potřebné finanční zdroje, a to jak k zakázce jako celku, tak případně i jen k části plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy bez uvedení
důvodu. Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek uchazečů nebo
vyloučených uchazečů nebudou vráceny.
Zadavatel i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s
důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované).
Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
zadání zakázky, a to písemně a všem zájemcům shodně.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o podmínkách plnění veřejné zakázky a o
finální podobě smlouvy, které nejsou upraveny touto výzvou.

Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy

Příloha č. 1 Závazná rekapitulace nabídky
Příloha č. 2 Obchodní podmínky/ smlouva o dílo
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Příloha č. 4 Formulář seznamu referenčních nabídek
Příloha č. 5 Formulář seznamu poddodavatelů

V Oborách, dne 2. 5. 2018
Václav Lundák, starosta obce
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