Výzva k předložení nabídek a prokázání
splnění kvalifikace ve zjednodušeném
podlimitním řízení
Podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon).

Předmět veřejné zakázky:
ROZŠÍŘENÍ ČOV VE SLAPECH

I. Zadavatel veřejné zakázky:
Veřejným zadavatelem je sdružení zadavatelů podle ust. § 2 odst. 9 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon). Toto sdružení zadavatelů
tvoří:
Obec Slapy, se sídlem Slapy čp. 72, PSČ: 252 08, IČ: 00241652, DIČ: CZ00241652.
(vedoucí účastník sdružení)
a
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, se sídlem Magnitogorská 12/1494, Praha
10, PSČ: 101 00, IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582 (vedlejší účastník sdružení).
Na základě smlouvy o spolupráci se vedoucí a vedlejší účastník sdružení dohodli, že
v zadávacím řízení za zadavatele jedná vedoucí účastník sdružení – Obec Slapy.
Bližší identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v části I. Zadávací dokumentace –
Pokyny pro uchazeče, která je přílohou této Výzvy.

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:
Zjednodušení podlimitní řízení dle § 38 Zákona.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby „Rozšíření ČOV ve Slapech“
zahrnující vedle stavebních prací a dodávek též dodávku technologické části díla
spočívající v dodávce a osazení technologie biologické linky ČOV, její zapojení a
zprovoznění. Jedná se DNR linku pro 750 - 999 EO, oběhová, to vše v rozsahu
projektové dokumentace stavby, stavebního a vodoprávního povolení, včetně všech
změn těchto povolení.
Hlavní kód klasifikace CPV pro předmět veřejné zakázky:
45232420-2, Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
45252200-0, Zařízení čistíren odpadních vod
Místo plnění veřejné zakázky je:
Česká republika, pozemek p.č. 540/2, (dále jen pozemek) zapsaného na LV č.
10001 pro k.ú. Přestavlky u Slap, obec Slapy
Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v zadávací dokumentaci dle čl. III
této Výzvy.
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III. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace veřejné zakázky tvoří přílohu této výzvy. Zadávací
dokumentace se skládá z následujících části:
•

Část I. Pokyny pro uchazeče

•

Část II. Závazný text smluv o dílo

•

Část III. Formuláře pro zpracování nabídky

Pro případné další uchazeče o veřejnou zakázku, kterým nebyla výzva spolu se
zadávací dokumentací zaslána zadavatelem přímo ve smyslu ust. § 38 odst. 1
zákona, je zadávací dokumentace k dispozici na internetových stránkách
www.slapynadvltavou.cz (sekce úřední deska) případně k přímému vyzvednutí po
celou dobu lhůty určené k předložení nabídek v sídle veřejného zadavatele.
Z technických důvodů však zadavatel žádá takovéto případné další uchazeče, aby
žádost o poskytnutí zadávací dokumentace učinili u zadavatele alespoň dva pracovní
dny předem. Bližší kontaktní údaje jsou uvedeny na profilu zadavatele – vedoucího
účastníka sdružení v Informačním systému veřejných zakázek.

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky předepsaným způsobem vypracované, zabalené, označené a v počtu dle
Zadávacích podmínek musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do
10.00 hod. místního času dne 3. 5. 2012. V pracovních dnech je možno předkládat
Nabídky na stejné adrese v době od 8.00 do 13.00 hod. místního času s výjimkou
posledního dne Lhůty pro podání nabídek, kdy lze předat Nabídky nejpozději do
10.00 hod. Nabídky doručené Zadavateli v předstihu zůstanou až do doby stanovené
pro otevírání obálek s Nabídkami neotevřené u Zadavatele.
Podrobné podmínky pro předkládání nabídek jsou uvedeny v části I. Zadávací
dokumentace – Pokyny pro uchazeče
Zahájení otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu 10. 5. 2012 v 10.00.
Uchazeči mají právo za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci se tohoto
procesu zúčastnit. Zástupce uchazeče se prokáže při zahájení jednání Komise pro
otevírání obálek občanským průkazem a zmocněním či pověřením uchazeče.

V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů o veřejnou
zakázku
Předpokladem zařazení Nabídky do hodnocení v zadávacím řízení je splnění
kvalifikace. Splněním kvalifikace pro toto zjednodušené podlimitní řízení se rozumí:
a) prokázání, že Uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady podle
ustanovení 14 části I. Zadávací dokumentace – Pokyny pro uchazeče,
b) prokázání, že Uchazeč splňuje profesní kvalifikační předpoklady podle
ustanovení 15 části I. Zadávací dokumentace – Pokyny pro uchazeče,,
c) prokázání, že Uchazeč splňuje finanční a ekonomické kvalifikační
předpoklady podle ustanovení 16 části I. Zadávací dokumentace – Pokyny pro
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uchazeče,
d) prokázání, že Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady podle
ustanovení 17 části I. Zadávací dokumentace – Pokyny pro uchazeče
Podrobné podmínky na prokázání kvalifikace uchazečů jsou uvedeny v Zadávací
dokumentaci

VI. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky za předpokladu splnění
všech zadávacích podmínek je nejnižší nabídková cena. Podrobné podmínky
posuzování a hodnocení nabídek jsou uvedeny v části I. Zadávací dokumentace –
Pokyny pro uchazeče.
Ve Slapech dne 30. 3. 2012
Ing. František Neužil, starosta

Příloha: Zadávací dokumentace veřejné zakázky
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