VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zastupující Obec Lány
na základě Plné moci

V Ústí nad Labem 11.2 2020

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
„ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAŠÍROV“
Veřejná podlimitní zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) s elektronickým
podáním nabídek

dělená v souladu s §§ 35, 101 zákona na 2 části
ČÁST „A“ – KANALIZACE A OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE
ČÁST „B“ – ČOV A ČS – DODÁVKA TECHNOLOGIE – EO 200
Účastníci mají možnost přihlásit se na každou část zvlášť – každá část bude hodnocena samostatně.
1. VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Název
OBEC LÁNY
Sídlo:
Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
IČ:
00243981
DIČ
CZ0243981
Zastoupený:
Karel Sklenička, starosta obce
kontakt:
Telefon: (+420) 313 502 041,
E-mail: info@obec-lany.cz
2. OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ:
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec
kancelář:
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
IČ:
432 35 069
Telefon:
+420 737 262 684
Email:
alex.vrba@gmail.com
3. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY:
V souladu s platnou legislativou elektronicky (e-mail, datová schránka)
4. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAŠÍROV“
4. 1. DRUH ZAKÁZKY:
Veřejná zakázka na na stavební práce a dodávky dělená na 2 části:
ČÁST „A“ – KANALIZACE A OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE
ČÁST „B“ – ČOV A ČS – DODÁVKA TECHNOLOGIE – EO 200
4. 2. PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celkem: 26.000 tis. Kč bez DPH
Z čehož A: 24.000 tis. Kč bez DPH
B: 2.000 tis. Kč bez DPH
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4. 3. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka je financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Lány)
4. 4. UVEŘEJNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO VŠECHNY ČÁSTI
Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a dálkovým
způsobem, a to prostřednictvím „Profilu zadavatele“: obce Lány
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00243981
5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY: PRO VŠECHNY ČÁSTI
Místo realizace: Obec Lány, místní část Vašírov
Termín realizace:
předpoklad zahájení – IV / 2020 – dle klimatických podmínek
předpoklad dokončení – III.Q 2021 nejpozději do 31.8 2021
(trvání stavby dle PD 10-12 měsíců)
6. PŘEDMĚT ZAKÁZKY:
Stavební práce související s realizací ČOV a splaškové kanalizace Vašírov. Účelem stavby je kompletní
odkanalizování (vybudování oddílné kanalizace) splaškových odpadních vod v místní části Vašírov (Obec Lány)
ve Středočeském kraji. S ohledem na konfiguraci terénu bude systém kanalizačních stok řešen jako
kombinovaný gravitační s tlakovým. Na kanalizační stoky budou napojeny kanalizační přípojky pro jednotlivé
uživatele, ukončené na hranicích veřejných pozemků a v čerpacích jímkách. Splaškové vody budou odvedeny
kanalizačním hlavníkem na novou ČOV, umístěnou na severní hranici intravilánu obce Lány.
Rozsah stavebních prací a dodávek je vymezen Projektovou dokumentací s položkovými výkazem výměr /viz
přílohy ZD/.
7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY: PRO VŠECHNY ČÁSTI
Lhůta pro doručení nabídek končí:
27.2 2020 v 13:00 hodin
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání
nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídky budou přijaty pouze v elektronické podobě
prostřednictvím platformy Vhodné uveřejnění.cz, na Profil zadavatele obce Lány
Nabídka musí být zpracována v jednom ze zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF. Je možné použít kompresi v ZIP archivu.
8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:
1) základní kvalifikační kritéria prokazuje předložením
a) doklady dle zákona případně čestným prohlášením
2) profesní kvalifikační kritéria prokazuje předložením
a) dokladu o oprávnění k podnikání – živnostenský list
b) výpis z OR
c) autorizace v oboru Vodohospodářské stavby, min. úroveň pro splnění kritéria je autorizovaný technik
3) ekonomická kvalifikační kritéria se pokazuje předložením
a) čestného prohlášení o finanční způsobilosti
b) čestného prohlášení o ročním obratu za poslední 3 roky
min. 50 000 000,- Kč ročně pro část A;
min.4 000 000 Kč ročně pro část B
4) technické kvalifikace předložením
a) seznamu obdobných zakázek-vodohospodářské stavby (minimálně 3 stavby) pro část A
seznamu obdobných zakázek-dodávky ČOV (minimálně 3 dodávky) pro část B
b) počet zaměstnanců minimálně 10
c) odborná způsobilost stavbyvedoucího (praxe 7 let, autorizace) pro část A
odborná způsobilost hlavního technologa (praxe 7 let, autorizace) pro část B
5) požadavky zadavatele
a) seznam všech poddodavatelů
b) čestné prohlášení dodavatele, že jeho nabídková cena je v souladu s předpisy o hospodářské soutěži.
c) zadavatel požaduje záruky za kvalitu díla v délce minimálně 60 měsíců ode dne protokolárního předání a
převzetí dokončeného díla
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d) doklad o pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené třetí osobě min. do výše objemu té části
zakázky, na niž se podává nabídka
e) POV v podobě strukturovaného harmonogramu členěným na týdny
f) zadavatel po vybraném dodavateli bude požadovat doklady k prokázání skutečného majitele dle § 122
zákona
Detailně popsáno v Zadávací dokumentaci
9. KRITÉRIA HODNOCENÍ: PRO VŠECHNY ČÁSTI
Ekonomická výhodnost nabídky
1.
Nabídková cena v Kč bez DPH
2.
Zkušenost dodavatele
(počet referencí ze staveb případně dodávek obdobného typu – max 20)

váha 80%
váha 20%

9.1 ZPŮSOB HODNOCENÍ DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ:
Detailně popsáno v Zadávací dokumentaci
10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY: PRO VŠECHNY ČÁSTI
Nabídky se podávají v elektronické podobě, na Profil zadavatele obce Lány
Detailně popsáno v Zadávací dokumentaci
11. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Dodavatel ocení všechny položky slepého rozpočtu DLE PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI (příloha ZD)
Detailně popsáno v Zadávací dokumentaci
12. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK: PRO VŠECHNY ČÁSTI
zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek
13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK: PRO VŠECHNY ČÁSTI
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být doručeny do 7 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídky PROSTŘEDNICTVÍM Profilu zadavatele (v kopii e-mailem na adresu
alex.vrba@gmail.com)
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel do 4 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídky
14. OBCHODNÍ PODMÍNKY:
samostatná příloha ZD – vzor smlouvy
15. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH PODDODAVATELŮ: PRO VŠECHNY ČÁSTI
Zadavatel nespecifikuje
16. OSTATNÍ INFORMACE: PRO VŠECHNY ČÁSTI
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují
odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či
podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a
zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Prohlídka místa plnění
Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího staveniště. Místo plnění je volně přístupné
Všem uchazečům se doporučuje obeznámit se s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.
Účastník, se kterým bude uzavřena smlouva („vybraný dodavatel“) předloží zadavateli při podpisu smlouvy jeden
výtisk kompletní nabídky v písemné formě včetně dokladů prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně
ověřené kopii.
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Technické podmínky
Jsou v souladu s § 89 Zákona upraveny především předmětem zakázky specifikovaným Projektovou
dokumentací. Dále pro ně platí normy a platné předpisy pro předmět zakázky obecně, včetně požadavků
plynoucích ze Stavebního a vodohospodářského povolení č.j. OŽP/4613/19-8.
1.
PD obsahuje plně znění závazných stanovisek dotčených orgánů, které musí dodavatel plně
respektovat
2.
Stavební práce mohou probíhat od 7.00 do 19.00 hod v pracovních dnech včetně víkendu, případně
mimo stanovenou dobu po písemném souhlasu objednatele.
3.
pro část A: v souběhu budou VKM a.s. Kladno realizovat výměnu vodovodního řadu, souběžné
výkopové a jiné práce bude koordinovat zadavatel.
4.
Koordinace prací a činností mezi částí A a B bude podléhat výhradně zadavateli a osobě určené k
výkonu TDI.
5.
V případě nutnosti kácení dřevin je třeba požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody a za
pokácené dřeviny bude realizovaná náhradní výsadba;
6.
pro část B součástí dodávky technologické části ČOV je dálkový přenos dat a MaR; způsob provedení
bude odvislý od konkrétního dodavatele technologie při dodržení technických specifikací, uživatelských
standardů stavby a budoucího provozovatele
7.
V rámci stavby musí být dodrženy povinné bezpečnostní předpisy. Kolmé výkopy hlubší 150 cm (v
zastavěném území 130 cm) je potřebné vždy odborně pažit a staveniště výrazně označit.
17. PŘÍLOHY:
Zadávací dokumentace – textová část
Projektová dokumentace
Výkaz Výměr
Správní rozhodnutí
Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení
Návrhy smluv – obchodní podmínky
Těšíme se na Vaši účast a připadnou spolupráci.
Dekujeme předem za podání nabídky.
Ing.Alexandra Vrbová.
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