Výzva k podání nabídky
„Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“

Zadávací dokumentace
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

s názvem

„Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“
Výzva k podání nabídky
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Výzva k podání nabídky
„Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
dle § 28, odst. 5, zák. č. 137/2006 Sb.
užší řízení

Název veřejné zakázky:
„Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“
Po vyhodnocení žádostí o účast bylo ze všech žádostí, splňujících požadovaná kvalifikační
kritéria, vybráno 10 zájemců na základě kritérií dle § 61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ).
Ve smyslu ustanovení § 28 odst. 5, ZVZ Vás tímto jako vybraného uchazeče
vyzýváme k podání nabídky.
I.
Základní údaje výzvy
Základní údaje
Název:

Obec Vranov

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:

Ing. Kateřina Jetelinová, starostka
Vranov 24, 66432 Vranov
00282855

Zástupce zadavatele
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona
Firma:
Sídlo:
Statutární zástupci:
IČ:
Zápis v OR:

Eurovision, a.s.
Brno, Veveří 102, PSČ 616 00
Ing. Miroslav Čapka
27691845
Městský soud v Brně, oddíl B, vložka 5056

Subdodavatel:
Firma:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Statutární zástupci:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104, PSČ 101 00 PRAHA, Vinohrady
Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč
Lubomír Chalupa, Ing. David Libiger, jednatelé
261 40 136
CZ 261 40 136
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765
Ing. Tomáš Hejl, Ing. Kristýna Filípková
+420 241 021 039, 241 021 042
verejne.zakazky@allowance.cz
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Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o vyloučení dodavatele
z účasti v řízení, zrušení řízení.
Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání
v listinné podobě, která v tomto řízení učiní, a to krom námitek podaných dle § 110 zákona, na adresu
zástupce zadavatele: Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč (dále též kontaktní
adresa zástupce zadavatele).
Námitky podané dle § 110 zákona, zasílá uchazeč v listinné podobě na adresu zadavatele a v kopii na
adresu zástupce zadavatele: Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč. Návrh na
přezkoumání úkonů zadavatele dle § 113 a násl. zákona doručí uchazeč přímo zadavateli, kopii zašle
na adresu zástupce zadavatele.
A. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je kromě této výzvy tvořena těmito částmi:


Část 1 Pokyny pro zpracování nabídky (tištěná podoba)



Část 2 Návrh smlouvy o dílo – tištěná a elektronická podoba



Část 3 Projektová dokumentace – tištěná podoba, Výkaz výměr – tištěná a elektronická podoba, Všeobecné technické podmínky - tištěná podoba

Zadávací dokumentace je dělena na výše uvedené části, a pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek v příslušné části zadávací dokumentace jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1,
čl. 1.2., apod.
Adresa, kde je dle ust. § 48 odst. 3, písm. d) možno požádat o Zadávací dokumentaci:
Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč
Zástupce zadavatele si vyhrazuje právo dle § 48 odst. 5 na úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace ve výši 7.900,- Kč. Výše uvedená částka je v Korunách Českých včetně DPH. Úhradu prosíme zaslat společně s žádostí o Zadávací dokumentaci na účet vedený u Raiffeisen Bank, č.ú.:
1191108333/5500, VS = IČ dodavatele. Doklad o úhradě musí být součástí objednávky o poskytnutí
Zadávací dokumentace. Případným dalším dodavatelům zástupce zadavatele odešle nebo předá zadávací dokumentaci na žádost dodavatele nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.
Informace o odeslání a uveřejnění oznámení užšího řízení
Oznámení o zakázce bylo odesláno dne ……, v informačním systému veřejné správy bylo uveřejněno
dne ……………. pod evidenčním číslem …………………………..
B. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne ………….. v 10:00 hod.
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C. Místo podání nabídek
Místo podání nabídek je na adrese zástupce zadavatele:
Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 – Krč
Nabídky je nutno podat v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené
 NABÍDKA „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“


a nápisem „NEOTVÍRAT“

Obálka, či jiný obal a samotná nabídka, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci
(spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem zájemce).
D. Údaje o hodnotících kritériích
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH dle § 78 odst. 1
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
E. Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.
II.
Další informace pro uchazeče vyzvané k podání nabídky v zadávacím řízení.
A. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne XX.XX.2011 ve XX:00 hodin v zasedací místnosti
zadavatele.
B. ZAHÁJENÍ PRACÍ
1. Předmět veřejné zakázky bude ukončen a předán objednateli do 30 měsíců ode dne doručení
písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení prací zhotoviteli. Jestliže estliže
nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců
ode dne uzavření smlouvy o dílo, bude oprávněn tuto smlouvu vypovědět za podmínek, které
jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci - obchodních podmínkách.
2. Zájemce bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může být vázána na
vydání „Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace“ a uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi
zadavatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo na získání vlastních zdrojů
nahrazujících prostředky dotace, pokud dotace nebude poskytnuta. Zadavatel je oprávněn
smlouvu o dílo uzavřenou s vybraným uchazečem vypovědět, pokud nezíská dotaci
(podporu)nebo vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující, a to za podmínek, které jsou uvedeny
v Zadávací dokumentaci - obchodních podmínkách.
V Praze dne XX.XX.XXXX
………………………………..
Zadavatel či pověřená osoba.
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