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Věc: Vodovod Močovice - V Lánech
Datum: 20.3.2014

 Výzva k     podání nabídky   
  

na zakázku malého rozsahu

vodovod Močovice – V Lánech

    Ing.Milan Kos
     starosta obce 

Příloha: -    zadávací podmínky
- projektová dokumentace
- slepý rozpočet
- návrh smlouvy CD



Zadávací podmínky
akce:  „vodovod   Močovice – V Lánech     “  

1. Indentifikační údaje zadavatele

Obec Močovice
Močovice 26, 286 01 Čáslav
Zastoupená starostou obce: Ing. Milan Kos
IČO:  00640077

kontaktní osoba   – Miroslav Kořínek 
tel. 733150362
 

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

 Předmětem  plnění  veřejné  zakázky  je  dodávka  stavby  „vodovod  Močovice  –  V 
Lánech“,  a  to  podle  podmínek  a  údajů  uvedených  ve  výzvě  k podání  nabídky  a 
v zadávací dokumentaci.
Rozsah zakázky: výstavba vodovodu  Močovice - V Lánech

            
 Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností 

PROVAK v.o.s., Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

 Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými 
v české republice v době provádění díla.

 Předmětem plnění veřejné zakázky je dále:
- dokumentace skutečného provedení (3 paré)
- vytýčení inženýrských sítí před zahájením prací
- ostraha  stavby  a  staveniště,  zajištění  bezpečnosti  při  provádění  stavby  ve  smyslu 

bezpečnosti  práce  i  ochrany  bezpečnosti  prostředí,  péče  o  nepředané  objekty  a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování

3.   Doba a místo plnění veřejné zakázky  

Předpokládané plnění veřejné zakázky - termín  zahájení:  5/ 2014
                                                            - termín dokončení:  8/2014
Místem plnění je katastrální území Močovice lokalita V Lánech.



4.Kvalifikační předpoklady
Splnění kvalifikačních předpokladů není vyžadováno.

5.  Lhůta a místo pro podání nabídek, zadávací lhůta
 Lhůta  pro  podání  nabídky  začíná  běžet  dnem  následujícím  po  dni  odeslání  textu 

výzvy.

 Konec běhu lhůty pro podání nabídky:  7.4.2014  do 12.00 hod

 Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky 
„vodovod Močovice – V Lánech - soutěž“ a označená adresou uchazeče.

 Nabídky  budou  podávány  poštou  nebo  osobně  na  adresu:  Miroslav  Kořínek, 
Močovice 164, 286 01  Čáslav,tel. 733 150 362 

 Zadávací lhůta končí 30.4.2014.

6.    Otevírání obálek s nabídkami  
 Otevírání  obálek  s nabídkami  se  uskuteční  14.4.2014  v 17.00 hodin  v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Močovice.
 Otevírání  obálek  mají  právo  být  přítomni,  kromě  zadavatele,  zákonem uvedených 

osob  a  členů  hodnotící  komise,  zástupci  uchazečů  (max.  dvě  osoby  od  jednoho 
uchazeče). 

7.    Způsob hodnocení nabídky  
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 

8.    Obchodní podmínky  
 Zálohy – zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 Splatnost daňových dokladů – bude stanovena 30 dnů ode dne doručení daňového 

dokladu zadavateli.
 Pozastávka plateb – platby budou probíhat až do výše 95% ceny plnění veřejné 

zakázky.  Zbývajících  5%  bude  uhrazeno  až  po  odstranění  vad  a  nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí.

 Záruční lhůty – zadavatel požaduje délku záruky 72 měsíců na veškeré stavební 
výkony a 48 měsíců na technologické dodávky 

 závaznosti  podmínek  -  uchazeč  prokazuje   čestným  prohlášením,  že  uznává 
závaznost podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace a že se seznámil 
s obsahem veškerých podkladů k veřejné zakázce, že si před podáním své nabídky 
vyjasnil veškeré sporné záležitosti,že s nimi souhlasí a respektuje je.



 Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou 
zhotoviteli uhrazeny, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací 
dodatečně písemně schválí.

9.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

 Základní cenová ujednání - Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za realizaci veřejné 
zakázky  v souladu  s podmínkami  soutěže  a  zadávací  dokumentací,  a  to  v českých 
korunách.  Nabídková  cena  bude  uchazečem  zpracována  jako  cena  celková  za 
komplexní dodávku všech předpokládaných prací,  dle zadávací  dokumentace,  které 
bude uchazeč zajišťovat v rámci plnění předmětné veřejné zakázky. Nabídková cena 
bude  stanovena  jako  nejvýše  přípustná.  Nabídková  cena  bude  stanovena  pro  celý 
rozsah předmětu plnění  veřejné zakázky při  dodržení  doby plnění  podle podmínek 
soutěže  a  zahrnuje  veškeré  předpokládané  práce,  služby  a  výdaje  potřebné  pro 
realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace.

 Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny – Uchazečem bude cena stanovena podle 
soupisu prací obsaženého v zadávací dokumentaci s oceněním měrných jednotek za 
použití jednotkových cen. Uchazeč ocení položkový výkaz výměr v soupisu prací a 
dodávek,  který  je  součástí  zadávací  dokumentace.  V případě,  že  uchazeč  zjistí,  že 
výkaz výměr  neobsahuje některé položky stavebních prací,  zahrne náklady na tyto 
stavební práce do ostatních položek a uvede v informačním listu v bodě 7. popis těchto 
prací  včetně vyčíslení  množství.  Uchazečem oceněný výkaz výměr v soupisu prací 
bude zpracován tak, aby se mohl stát přílohou smlouvy o dílo.

10.  Požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v následujícím rozsahu a pořadí:

1. oceněný výkaz výměr 
2. návrh smlouvy o dílo 
Nabídka bude předložena v jednom originále v papírové podobě.

11.       Zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentaci zasíláme v příloze této výzvy. 

- Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
- Návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě
- Výzva k podání nabídky
- Podrobné zadávací podmínky 
- Projektová dokumentace stavby



12. Další podmínky zadávacího řízení
    Zpětvzetí nabídky – uchazeč může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, 
avšak pouze do konce lhůty pro podání nabídek,tj.do stanoveného dne a hodiny otevírání 
obálek s nabídkami.

Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 
- prověření údajů uvedených v nabídce
- nevracet uchazečům podané nabídky
- zrušit zadávací řízení kdykoliv, nejpozději do doby uzavření smlouvy
- v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné zakázky 

doplnit, upravit nebo upřesnit
- upravovat harmonogram a rozsah plnění veřejné zakázky v závislosti na přidělení 

finančních prostředků poskytovaných ze státního a obecního rozpočtu
- variantní řešení v nabídce je nepřípustné

      -     nedostatečná  informovanost nebo mylné chápání údajů neopravňuje zhotovitele 
            požadovat dodatečnou náhradu nákladů nebo změnu cen

- zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s v pořadí následujícím zájemcem,    
      pokud se nepodaří uzavřít smlouvu s vítězem dle této výzvy – důvodem může být i 
      nepřistoupení zájemce na požadavky zadavatele při uzavírání smlouvy

Dne 20.3.2014

                                                             ………………………………………                     
                                                                         Zadavatel – Ing. Milan Kos 
                                                                                  starosta obce 



Vodovod Močovice – V Lánech
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                Investor : Obec Močovice


