Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace
Jáchymov, část Mariánská č.p.161, pošta Ostrov 363 01
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
na zajištění projektové přípravy a inženýrské činnosti
V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí ZZVZ, vyjma ustanovení v zadávací
dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

1) Název zakázky
„Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení,
případně společného řízení územního a stavebního, projektové dokumentace pro provádění stavby, podkladů pro
vydání povolení nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních a výkon autorského dozoru při
realizaci stavby a zajištění níže uvedených činností při projektové přípravě předmětné akce v rozsahu
specifikovaném Studií posouzení stavu ČOV a kanalizace Mariánská, zpracovanou Ing. Petrou Neubauerovou,
autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, Rohová 552/9, 360 05 Karlovy Vary, a touto
zadávací dokumentací. Hlavním předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění dále
uvedených činností při projektové přípravě předmětné akce:
•

Geodetické zaměření kanalizace v celém areálu Domova a objektu ČOV

•

Kamerový monitoring kanalizace ČOV + areál Domova (vyhledání tras, čištění potrubí
hydromechanizací, kamerový monitoring se záznamem, kontrola případných objektů a revizních
šachet, revizní zpráva s vyhodnocením a ekonomickým zhodnocením případných návrhů nápravných
opatření)

•

Stavebně technický průzkum betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí (podrobná vizuální
prohlídka objektu ČOV vč. objektu zastřešení s vyhodnocením stavu):
o betony - nedestruktivní zjištění pevnosti, stanovení hloubky karbonatace, určení pevnostní třídy
o ocelové konstrukce – rozsah poškození
o dřevěné konstrukce – diagnostika stavu dřeva, druh biotického napadení vč. jeho rozsahu a
stupně, návrh optimální sanace v souhrnné zprávě
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně společného řízení
územního a stavebního (návrh řešení opravy a rekonstrukce technologické a stavební části ČOV vč.
provozního objektu s dmýchárnou, objektu zastřešení ČOV a splaškové kanalizace v areálu Domova).

•

•

Inženýring - zajištění povolení stavby vodního díla a povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo jeho změnu

•

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr.

1

•

Potřebná odborná spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

•

Autorský dozor při provádění stavby.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
•

Realizace veřejné zakázky bude probíhat za nutných omezení provozu a pohybu osob v souvislosti
s probíhajícími pracemi.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva, návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a Studie posouzení stavu ČOV a kanalizace Mariánská, zpracovaná Ing. Petrou
Neubauerovou, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, Rohová 552/9, 360 05
Karlovy Vary
Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a
v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a v rozsahu vyhlášky č.169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.
Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění stavby
a projektové dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve
věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení,
obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové
dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou
specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud
vydaným rozhodnutím o povolení stavby.
Konkrétní požadavky na obsah a skladbu PD – viz příloha výzvy – návrh smlouvy o dílo na zhotovení
projektové dokumentace
Vzorová podoba smlouvy, která je přílohou této výzvy, bude součástí nabídky.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení prací následující den ode dne účinnosti smlouvy.
Ukončení zakázky: 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

4) Obchodní podmínky
Přílohou č. 1 této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným
dodavatelem.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu
smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny a termínů plnění, bez možnosti
upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy
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5) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost
nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH, která je složena z nabídkové ceny za zpracování
projektové dokumentace a nabídkové ceny za výkon autorského dozoru. – dle nejnižší nabídkové ceny s DPH.

6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném
rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj
účastník zapsán.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj.
osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3
měsíce.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1.
2.
3.

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.
Rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky.
Náklady jednotlivých částí dodávky dle článku 2) této výzvy

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování podmínek uvedených v návrhu smlouvy o dílo.

8) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a
termín otevírání obálek
Nabídky mohou účastníci doručit osobně do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace, Jáchymov, část Mariánská č. p. 161, pošta Ostrov 363 01 do rukou ředitele nebo jeho
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statutárního zástupce, nebo doporučeně poštou na adresu Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace, Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, pošta Ostrov 363 01.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 29. 4. 2019 do 9:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za
okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. 4. 2019 v 9:00 hodin v kanceláři ředitele Domova, pavilon F,
Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, Jáchymov, část Mariánská
č. p. 161, pošta Ostrov 363 01. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

9) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 15. 4. 2019 v 10:00 hodin na místě
stavby.
Kontaktní osobou ve věcech formální i odborné stránky zadávacího řízení je Ing. Pavel Novák,  731 449 310.

10)

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou. Oceněný soupis prací výkazu výměr
bude předložen v tištěné i elektronické formě.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
•
•
•
•
•
•
•
•

Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací
dokumentace)
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace
Cenová nabídka. Přílohou tohoto dílu nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla, rekapitulace nákladů po
ucelených částech dle článku 2) a náklady jednotlivých částí ve formě nabídkových rozpočtů.
Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat
Vzorová Smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu
nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o
pravdivosti údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace)
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka, Projektová
dokumentace na rekonstrukci ČOV“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

11)

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
•
•

Nepřipouštět variantní řešení
odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem
ponechání všech nabídek pro archivaci, nevracet účastníkům podané nabídky
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•
•
•
•
•

vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez
předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí
osobě
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za
doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené
všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
součinnost vybraného účastníka při veřejnosprávní kontrole

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese výlučně účastník za všech
okolností bez nároku na jejich úhradu zadavatelem.

12)

Identifikační údaje zadavatele

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Sídlo: Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 363 01 Ostrov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 71175296
V Mariánské 3. 4. 2019

Ing. Pavel N O V Á K
ředitel
Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace

Přílohy:
1) Návrh smlouvy o dílo na zajištění inženýrské činnost
2) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
3) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
4) Studie posouzení stavu ČOV a kanalizace Mariánská
5) Krycí list nabídky

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/
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