Václav Pulkrábek

6.6.2022

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„DOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KOSTĚNICE“
Zadávací podmínky
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: Obec Kostěnice
Adresa: Kostěnice 8, 530 02 Pardubice
IČ: 00273821
Zastoupení: Václav Pulkrábek – starosta obce, tel.: 606 660 213
2. Název zakázky
Dostavba splaškové kanalizace Kostěnice
3. Druh zakázky
Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů.
Druh zakázky: stavba.
4. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dostavba gravitační stoky DN 250 o celkové délce 237,62m a 1
přípravou 9 ks gravitačních přípojek s ukončením ve vzdálenosti 1m od stoky a v hloubce 1,5m. Dle
projektové dokumentace zpracované společnosti MultiaQua, Hradec Králové.
Stávající stav: orná půda, pozemek je volně přístupný.
5. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky: do 17. června 2022 do 10:00 hodin na Obecním úřadě Kostěnice 8,
53002 Pardubice v písemné podobě.
Nabídka bude doručena a zabezpečena proti manipulaci.
Uchazeč doručí na místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní
službou či osobně v pracovní dny v čase od 8:00 do 12:00.

6. Forma předložení nabídky
Nabídka bude předložena v listinné podobě v originálním provedení a v českém jazyce.
Nabídka bude doručena v zalepené obálce s uvedením kontaktní adresy uchazeče a zadavatele a
obálka bude označena textem „Dostavba splaškové kanalizace Kostěnice“.
7. Doba a místo plnění zakázky (dodání a montáž)
Předpokládaný termín zahájení:

07/2022

Termín ukončení:

09/2022

Místo plnění:

Kostěnice

8. Hodnotící kritérium
Vybraný bude dodavatel, který nabídne nejnižší cenu bez DPH při současném splnění všech
bodů těchto zadávacích podmínek. Nejnižší nabídková cena bez DPH (váha kritéria 100 %) je jediným
kritériem hodnocení nabídek.
9. Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč předloží doklady prokazující způsobilost opravňující k provádění prací předmětu
zakázky to je živnostenský list, výpis z OR, autorizaci v oboru vodovody a kanalizace.
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Na základě výkazu výměr a nabídková cena předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých
korunách a stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky v členění na cenu bez DPH,
samostatně vyčíslené DPH a nabídkovou cenu celkem včetně DPH.
Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou Zákona o dani z přidané hodnoty.
Zadavatel neposkytuje zálohy na plnění zakázky.
11. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nad rámec požadavků
stanovených v těchto Zadávacích podmínkách.
12. Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
13. Dodatečné informace a ostatní podmínky
Žadatel požaduje po dodavateli záruku na dílo v minimální délce 36 měsíců. Doložení všech
potřebných dokladů ke kolaudaci (tlakové a kamerové zkoušky, veškerá prohlášení a materiálech,
geodetické zaměření a projektovou dokumentaci skutečného provedení…)
Účastníkům výběrového řízení se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí na
této poptávce, veškeré nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se dodavatelům.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez uvedení důvodu.
14. Seznam příloh zadávacích podmínek

projektová dokumentace na vyžádání na OÚ Kostěnice (obec@kostenice.cz)


výkaz výměr



návrh smlouvy o dílo

Václav Pulkrábek

