VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení
§ 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

„Průzkumný vrt Dobruška“
1. Údaje o zadavateli a jeho zástupci
Zadavatel:
Právní forma
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ
DIČ
Zastoupený

:
:
:
:
:
:

801 – Obec nebo městská část hl. města Prahy
Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
00274879
CZ00274879
starostou města – Ing. Mgr. Petrem Tojnarem

Zástupce zadavatele:
Název zástupce :
Sídlo zástupce
:
IČ
:
Zastoupený
:

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
2750 4514
prokuristou společnosti, Ing. Janem Hurdálkem

Kontaktní osoba
Tel., mobil
Mail

Michal Kudrnáč
774 578 102
michal.kudrnac@gmail.com

:
:
:

2. Údaje o zakázce:
Předmětem zakázky je ověření možnosti získat v místě nový zdroj podzemní vody a tedy
provést hydrogeologický průzkumný vrt HS-01. Hloubka vrtu HS-01 je 110 až 120 m a práce
budou provedeny technologií rotačního vrtání na plnou čelbu s nepřímým vodním výplachem.
Následovat bude hydrodynamické testování vrtu, prováděné v souladu s ČSN 73 6617 Zkoušky
zdrojů podzemní vody. V případě, že v rámci provádění vrtu či po provedení poloprovozní
hydrodynamické zkoušky bude vrt shledán jako nevyhovující, bude odborně zlikvidován (vizte
odst. 1.3 čl. I a odst. 5.20 čl. V obchodních podmínek – vzorové smlouvy o dílo).
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Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace Projekt
hydrogeologických průzkumných prací únor – březen 2015, zpracovaná Mgr. Helenou Hájkovou a
RNDr. Svatoplukem Šedou, 2G geolog s.r.o., Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.053.910,- Kč bez DPH.

3. Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří její text spolu s přílohami: projektová dokumentace s položkovým
výkazem výměr a závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí (Příloha 1),
krycí list nabídky (Příloha 2), vzory čestných prohlášení (Příloha 3), návrh smlouvy o dílo (Příloha
4), vzor seznamu subdodavatelů (Příloha 5) a vymezení staveniště (Příloha 6). Zadávací
dokumentaci včetně všech příloh zašle v elektronické podobě kontaktní osoba po zaslání žádosti.
Žádost je možné zaslat poštou nebo e-mailem na adresu kontaktní osoby zástupce zadavatele
uvedenou v článku jedna této výzvy. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v zákonné lhůtě po
zaslání žádosti.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 5.2015 v 11:00 hodin.
Nabídku lze podat osobně na podatelnu Městského úřadu Dobruška, nám. F. L. Věka 32,
Dobruška, a to každý pracovní den (PO, ST od 8.00 do 17.00 hod., ÚT, ČT od 8.00 do 15.00 hod. a
PÁ od 8.00 do 13.30 hod.; polední přestávka – od 11:45 do 12:30) či doporučenou poštou na
adresu zadavatele: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, a to tak, aby nabídka
byla doručena zadavateli ve výše uvedené lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí
stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Podané nabídky zadavatel eviduje s uvedením pořadového
čísla, data a času jejich doručení.

5. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 22. 5. 2015 v 11:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře
budovy Městského úřadu Dobruška čp. 643 (přístup možný pouze z budovy Městského úřadu
Dobruška čp. 11 na nám. F. L. Věka v Dobrušce spojovací chodbou v přízemí). Otevírání obálek se
může za každého uchazeče, který podal nabídku, zúčastnit vždy pouze jeden zástupce, který je
povinen se zapsat do seznamu přítomných zástupců uchazečů a je povinen prokázat své
oprávnění k účasti (statutární orgán či člen statutárního orgánu uchazeče výpisem z obchodního
rejstříku, zaměstnanec pověřením).
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6. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel
požaduje prokázání splnění základních, profesních, a technických kvalifikačních předpokladů
dodavatele. Žadatel může využít přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) ZVZ.
Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a), b) a d) ZVZ. Dodavatel
předloží výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání a osvědčení o odborné
způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat (dále jen "odpovědný řešitel
geologických prací").
Dodavatel prokáže technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst. 3, písm. a) ZVZ. Dodavatel
předloží seznam významných obdobných zakázek za posledních 5 let, který musí obsahovat
alespoň 2 zakázky na hydrogeologický průzkumný vrt, přičemž minimální hodnota každé zakázky
musí být alespoň 1 mil. včetně DPH.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů způsobem dle § 62 odst. 3, tedy
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Podrobnější pokyny k prokázání splnění kvalifikace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

7. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

8. Doba a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení díla:
08. 06. 2015
Předpokládaný termín ukončení díla:
30. 10. 2015
Místo plnění: p. p. č. 770/1 v k. ú. 747 181 Semechnice

9. Návrh smlouvy
Návrh smlouvy o dílo bude zpracován v souladu s obchodními podmínkami stanovenými
zadavatelem (viz čl. 14 zadávací dokumentace). Návrh smlouvy musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat za uchazeče. Je-li tato osoba oprávněna jednat za uchazeče na základě
uchazečem udělené plné moci, musí být originál či úředně ověřená kopie plné moci součástí
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nabídky uchazeče. K návrhu smlouvy bude připojen jako její příloha č. 1 položkový rozpočet (viz
čl. 11 zadávací dokumentace) a jako její příloha č. 2 vymezení staveniště (příloha 6 zadávací
dokumentace).

11.

Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídka se podává písemně, v uzavřené obálce opatřené označením obchodní
firmy/názvu/jména a příjmení, razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či osobou
jednající za uchazeče, je-li právnickou osobou. Obálka bude výrazně označena názvem veřejné
zakázky „Průzkumný vrt Dobruška“. Na obálce musí být dále uvedena adresa, na niž je možné
zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, a text „Veřejná zakázka – Průzkumný vrt
Dobruška – NEOTEVÍRAT“. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídku je uchazeč povinen podat v jednom originále, v českém jazyce, svázanou do jednoho
samostatného svazku.

12.

Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek a zadávací
lhůta končí dne 7. 6. 2015. Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty.

13.

Vyhrazená práva zadavatele

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Zadavatel upozorňuje na jeho právo zrušit toto zadávací řízení bez udání důvodů nebo
nepřijmout žádnou nabídku.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného
uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však
může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více
nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je
subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané
takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.
Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o vyloučení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
bude analogicky k § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 ZVZ doručováno prostřednictvím profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00274879
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Uchazeč podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení plně akceptuje uveřejňování informací a
dokumentů na profilu zadavatele související s touto veřejnou zakázkou dle platného znění ZVZ a
prováděcích předpisů.
V Dobrušce, dne 5. 5. 2015

Za zadavatele:
Otisk razítka

Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta
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