VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ
NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Veřejná zakázka malého rozsahu
ZADAVATEL:
Právní forma:
Sídlem:
Zastoupený
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:

Obec Jetřichov
územně samosprávný celek
Jetřichov č.p. 126, 549 83 Meziměstí
Josefem Gorganem, starostou
00654116
CZ00654116
Josef Gorgan

Zadavatel – Obec Jetřichov – Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu (dále také „VZMR“) a k prokázání kvalifikace za podmínek dále uvedených:

„Zpracování následného monitoringu akce Jetřichov PASA, sanační zásah“
Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel je však podle § 18
odst. 5 zákona povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona.
Veřejná zakázka malého rozsahu bude hrazena z poskytnutých prostředků z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.
1. Informace o předmětu VZMR
Předmětem VZMR je zpracování následného monitoringu lokality akce Jetřichov PASA,
sanační zásah po ukončené sanaci lokality. Rozsah následného monitoringu byl stanoven na
základě výsledků „Aktualizované analýzy rizik“, zpracované firmou HYDROSAN Ing.
Stanislav Merta v 12/2015.
Součástí předmětu díla je:
o Zpracování projektu monitoringu a jeho projednání s orgány státní správy;
o Provedení následného monitoringu podzemní vody na 4 objektech lokality (hg.vrty
PAI-3, PAI-4, PAI-4A, PAI-19) s četností 2x ročně (v období s maximálními a
minimálními stavy hladiny podzemní vody, tj. cca duben a říjen) v rozsahu chlorované
uhlovodíky (ClU) – 1,2-DCE, TCE, PCE, celkové kyanidy (CN celk.), organochlorové
pesticidy (OCP), triazinové pesticidy (TAP) v letech 2016 a 2017. Dynamické odběry
vzorků podzemní vody se záměrem hladin;
o Vyhodnocení následného monitoringu lokality dle stávajících sanačních limitů v dílčí
a závěrečné zprávě;
o Likvidace vrtů po následném monitoringu v předpokládaném rozsahu 55 bm;
o Zanesení údajů do databáze SEKM .
Výzva a Zadávací dokumentace v elektronické podobě je k dispozici rovněž na webových
stránkách obce : www.jetrichov.cz.
2. Doba a místo plnění VZMR:
Předpokládaný termín plnění zakázky
- provedení následného monitoringu v letech 2016 až 2017,
- vyhodnocení provedeného monitoringu v dílčí a závěrečné zprávě do 31.12.2017 včetně
likvidace vrtů a zanesení dat do databáze SEKM.
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Místem plnění je obec Jetřichov, na území Královéhradeckého kraje.
3.

Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná maximální hodnota VZMR činí
300.000,- Kč bez DPH
4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat do 18.5.2016 do 15.00 hod.
Obálky s nabídkami musí být doručeny do sídla zadavatele – Obec Jetřichov, adresa Jetřichov
č.p. 126, 549 83 Jetřichov, a to prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně.
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních
dnech od 8.00 hod do 15.00 hod. na podatelnu OÚ.
Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty pro jejich podání nebudou otevřeny a stanou
se součástí archivované dokumentace VZMR.
5.

Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky s doložkou
„Zpracování následného monitoringu akce Jetřichov PASA, sanační zásah NEOTVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat
případnou informaci, že nabídka byla zadavateli doručena po skončení lhůty pro její podání.
Nabídky budou přijímány po celou dobu lhůty pro podání nabídek.
Nabídka bude zpracována ve 2 vyhotovení v českém jazyce a v listinném formátu A4 (1x
originál a 1x kopie). V zájmu dodržení transparentnosti zadávacího řízení zadavatel
doporučuje, aby všechny listy nabídky (včetně jejích příloh) byly očíslovány průběžnou
číselnou řadou začínající číslem 1 a jako poslední list nabídky bylo prohlášení uchazeče o
počtu listů nabídky. Z důvodu právní jistoty uchazečů i zadavatele a zajištění proti
neoprávněné manipulaci s nabídkou zadavatel rovněž doporučuje, aby listy nabídky včetně
příloh byly svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy (např.
provlečeným motouzem a přelepkou opatřenou razítkem či podpisem).
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 18.5.2016 v 15.10 hod. v sídle zadavatele –
Jetřichov č.p. 126, 549 83 Meziměstí. Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě
zadavatele a členů (náhradníků) hodnotící komise, i zástupce poskytovatele dotace a jeden
oprávněný zástupce každého uchazeče o veřejnou zakázku. Zástupce uchazeče svou účast při
otevírání obálek potvrdí svým podpisem v listině přítomných uchazečů.
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 ti kalendářních dnů počínaje dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Po provedeném posouzení kvalifikace,
posouzení a hodnocení nabídek odešle zadavatel všem uchazečům, jejichž nabídka byla
posuzována a hodnocena, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a vybraného uchazeče pro
realizaci VZMR vyzve k uzavření smlouvy. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy, nejvíce však dalších 30 dnů.
V případě, že uchazeč o VZMR nesouhlasí s postupem zadavatele při vyřazení jeho nabídky
z dalšího posuzování a hodnocení nebo s návrhem komise, na základě kterého zadavatel
rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, odešle zadavateli do 3 pracovních dnů ode dne
doručení „oznámení“ zadavatele písemně svou stížnost (námitky), ve které uvede důvody
svého nesouhlasu. Zadavatel přezkoumá důvodnost podané stížnosti (námitek) a stěžovatele
vyrozumí o svém rozhodnutí. Před vydáním rozhodnutí může zadavatel přizvat uchazeče na
jednání za účelem vyjasnění obsahu stížnosti (námitek) a postupů zadavatele uplatňovaných
v zadávacím řízení ve smyslu § 6 odst. 1 zákona.
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6.

Možnosti vyžádání informací k zakázce

Zájemci o VZMR mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Písemná žádost o
dodatečné informace musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně
související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, a to všem
zájemcům o VZMR, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel uveřejní dodatečné informace vč.přesného znění
žádosti rovněž na svých webových stránkách www.jetrichovice.cz.
7.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona, a
to doložením „Čestného prohlášení“ z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč
předmětné základní kvalifikační předpoklady splňuje. Čestné prohlášení, které tvoří
přílohu č. 2 této výzvy, bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče,
profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona
předložením:
 kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, který
nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů, a


kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

8.

Další požadavky zadavatele

-

Zadavatel požaduje, aby uchazeči v nabídce doložili:
výši nabídkové ceny – Krycí list nabídky – viz příloha č. 1
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 2
profesní kvalifikační předpoklady dle požadavku zadavatele
podepsaný vlastní návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou, který svým obsahem musí
odpovídat znění zadávacích podmínek
vyplněný položkový rozpočet – příloha č. 3

9.

Základní hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

Základním kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je „nejnižší nabídková cena bez DPH“.
Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny v Kč od nejnižší po nejvyšší a nejvýhodnější
je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě zjištění rozdílu mezi výší
nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky a v návrhu Smlouvy o dílo, bude pro
stanovení pořadí nabídky rozhodující výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy.
10. Přípustnost variantního řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
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11. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za kompletní splnění VZMR v členění:
- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- samostatně DPH
- nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
12. Platební a obchodní podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel uhradí vybranému dodavateli faktury
obsahující soupis provedených prací za dílčí a celé plnění zakázky do výše sjednané ceny.
Úhrada proběhne až po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí.
Nabídková cena – kalkulované náklady na realizaci zakázky budou uvedeny ve vyplněném
Krycím listu nabídky a v návrhu Smlouvy.
Daňový doklad bude vystaven uchazečem po dodání a převzetí dílčího a celého plnění
zakázky.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
13. Práva zadavatele – zadavatel si vyhrazuje tato práva
-

odmítnout všechny nabídky nebo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu
nesdělovat jména zájemců, kteří obdrželi výzvu
doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro podání nabídek při dodržení ust. § 6
zákona
nehradit náklady, které uchazeči vznikly v souvislosti s podáním nabídky

V Jetřichově dne 6.5.2016

Josef Gorgan
starosta obce
Digitálně
podepsal
Josef Gorgan

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídkové ceny
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Položkový rozpočet
Geologická dokumentace 4 hydrogeologických vrtů PAI-3, PAI-4, PAI-4A, PAI-19
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