Praha dne 17. 8. 2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZVEŘEJNĚNÁ NA
PROFILU ZADAVATELE

Věc: Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba přívodního
řadu z vrtané studny do vodojemu - Obec Nyklovice“
Na zadání této zakázky se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“), neboť předpokládaná hodnota této zakázky nedosahuje zákonem požadované výše.
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu je v souladu s § 31 zákona vyjmuto z působnosti zákona, zadavatel je však
povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.
Pokud jsou v této výzvě uvedeny odkazy na ustanovení zákona, jedná se o aplikaci pouze takových výslovně uvedených
ustanovení. Při výkladu pojmů obsažených v této výzvě se použije výklad těchto pojmů dle zákona. Nejedná se ale
o zadávací řízení podle zákona.
Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci
Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 2/2018 (Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody).
1. Identifikace veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Telefon/mobil:
E-mail:
Administrátor zadávacího řízení:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon/mobil:
E-mail:

Obec Nyklovice
Nyklovice 42, 59265 Nyklovice
00599646
Ing. Františkem Buršou, starostou
+420 724 181 900
starosta@obecnyklovice.cz
BlueFort s.r.o.
Lenka Vondráčková
Bubenská 421/3, 17000 Praha 7
+420 775 704 491
vondrackova@dlc.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a předpokládané hodnotě.
Předmětem veřejné zakázky je novostavba přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu. Součástí zakázky je provedení
stavebních a montážních prací, dodávek a služeb vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu stavebních
a montážních prací, jež jsou přílohou výzvy. Novostavba bude zároveň provedena v souladu se společným povolením,
které je rovněž přílohou výzvy.

Odpovědné veřejné zadávání je řešeno v této veřejné zakázce v kontextu zásad dle § 6 zákona a principů 3E,
a to přiměřeně k povaze a smyslu zakázky. Zadavatel se při stanovení zadávacích podmínek řídil též možnostmi
trhu, povahou předmětu plnění a celkovou koncepcí veřejné zakázky.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 Zákona ve výzvě zohlednil zásady sociálně odpovědného
zadávání - nestanovil požadavky na technickou kvalifikaci, aby se zadávacího řízení mohly účastnit malé
a střední podniky.
Co se týče environmentálně odpovědného zadávání, zadavatel uvádí, že na stávající vodovodní přivaděč
nelze použít k napojení k novému vrtu vzhledem k jeho stáří a technickému stavu. Na stávajícím přivaděči
dochází k častým poruchám a rovněž únikům vody. Stavba nového přivaděče je tak plně v souladu se zásadou
environmentálně odpovědného zadávání.
V rámci inovací je odpovědné veřejné zadávání vzhledem k charakteru veřejné zakázky, jejímž předmětem je
výstavba jednoduchého vodovodního přivaděče, irelevantní.
Místo plnění:

k. ú. Nyklovice, parc. č. 1033, 1034, 1036 a 1063
k. ú. Rovečné, parc. č. 1400/1

Předpokládaná hodnota zakázky: 812.653,- Kč bez DPH
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí:

30. 8. 2021 ve 13:00

Otevírání nabídek není veřejné a proběhne dne 30. 8. 2021 po 13. hodině.
Nabídky lze podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím atestovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:
https://zakazky.dlc.cz/vz00000496
Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.
Veškeré informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.dlc.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.dlc.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Účastník je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené
webové stránce kontaktujte, prosím, Mgr. Lenku Vondráčkovou, tel.: +420 775 704 491, e-mail: vondrackova@dlc.cz.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického
nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel.: +420 538 702 719.

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.
4. Kvalifikační předpoklady
Relevantní doklady postačí doložit v prosté kopii. Požadované dokumenty je také možné nahradit čestným prohlášením.
Zadavatel požaduje:
a.
splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona;
b.

splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona.

5. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek.
6. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Novostavba bude provedena v souladu se závazným návrhem smlouvy, projektovou dokumentací a soupisem stavebních
a montážních prací.
7. Smluvní podmínky
Jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy.
8. Způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností.
V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění zakázky. Nabídková
cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (možné navýšení pouze při zákonné změně
sazby DPH).
Účastník vyplní celkovou nabídkovou cenu do závazného návrhu smlouvy v čl. VII v členění bez DPH, DPH
a včetně DPH. Závazný návrh smlouvy není účastník oprávněn měnit, pouze vyplní pole k tomu výslovně určená.
Dále účastník nacení soupis stavebních a montážních prací, který je přílohou č. 7 výzvy. Celková cena uvedená
v soupisu bude odpovídat celkové ceně uvedené v závazném návrhu smlouvy.
9. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny ve smyslu ustanovení § 114 odst. 2 věta druhá Zákona. Zadavatel vzájemně porovná předložené nabídky
podle nabídkových cen. Nabídka s nižší cenou je považována za výhodnější než nabídka s cenou vyšší.
10. Způsob zpracování nabídky
Nabídka účastníka bude členěna do těchto částí:
a) krycí list nabídky dle přílohy č. 4,
b) čestné prohlášení ke splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle přílohy č. 2, či doklady

prokazující splnění požadované kvalifikace,
c) závazný návrh smlouvy dle přílohy č. 1, vyplněný dle instrukcí v závazném návrhu uvedených,
d) naceněný soupis stavebních a montážních prací, který je přílohou č. 7 výzvy,
e) případně seznam poddodavatelů, pokud jich účastník hodlá využít, spolu s doklady vztahujícími se
k poddodavatelům, dle závazného vzoru, který tvoří přílohu č. 3,
f) případné další dokumenty dle výzvy.
Jednotlivé dokumenty nabídky podané prostřednictvím elektronického nástroje není třeba podepisovat. Pro
vyloučení pochybností o původu podané nabídky však doporučujeme, aby byl závazný návrh smlouvy podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to buď elektronickým podpisem, či podpisem vlastnoručním
s tím, že pak lze elektronicky podepsat celou nabídku v elektronickém nástroji.
11. Ostatní ustanovení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodů řízení zrušit, odmítnout
všechny nabídky a neuzavřít smlouvu na zakázku s žádným účastníkem, a to bez jakýchkoliv závazků vůči účastníkům.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky této výzvy formou dodatečné informace, a to stejně
vůči všem zájemcům. Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel je povinen zveřejnit dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
včetně přesného znění požadavku, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.
Zadavatel si vyhradil právo, že může zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, zrušení řízení a vyloučení
účastníka na profilu zadavatele. Oznámení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách.
Účastníkovi nepřísluší náhrada za výdaje spojené s vypracováním a podáním nabídky.
Pokud nabídka účastníka nebude obsahovat veškeré požadavky uvedené v této výzvě nebo v ní budou uvedeny
nepravdivé údaje, bude vyřazena z řízení.
Digitálně podepsal Mgr.
Lenka Vondráčková
Datum: 2021.08.17
14:49:47 +02'00'
____________________________________
Obec Nyklovice,
zastoupená společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení

Mgr. Lenka
Vondráčková

Přílohy:
Příloha č. 1 – Závazný návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Společné povolené
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace
Příloha č. 7 – Soupis stavebních a montážních prací

