Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního
programu životní prostředí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Výběr zhotovitele projektu „Protipovodňová opatření v
povodí Kunčinského potoka”

Zadavatel tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s metodikou
Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (verze 5.0, účinná od 1. 7. 2016) a
s využitím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
1.

Informace o zadavateli
název:
sídlo:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
tel.:
e-mail:

2.

Obec Kunčina
Kunčina 204, 569 24 Kunčina
00276880
Bc. Miroslav Kubín, starosta obce
+ 420 702 058 855
obec.kuncina@tiscali.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Zpracování studie odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření v
oblasti s povodňovým rizikem jako podklad pro následnou realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření. Navrhována budou pouze opatření financovatelná v
rámci OPŽP. Cílem projektu je dosažení takového stavu, který bude minimalizovat
škody při povodni nebo stavu, který vzniku povodně předchází.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 988 700,- Kč bez DPH.
Podrobnější vymezení
dokumentaci.

předmětu

veřejné

zakázky

je

obsaženo

v zadávací

3.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně pokynů ke zpracování nabídky je pro obeslané
uchazeče součástí této výzvy. Zadávací dokumentaci lze též vyžádat u zadavatele.
Dokumentace bude poskytnuta v zákonné lhůtě po jejím vyžádání.

4.
4.1

Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce. Nabídka se podává
písemně. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
S NABÍDKAMI“; na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona.
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4.3

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 9. 2016 v 11:45 hodin
Nabídky se přijímají na adrese sídla zadavatele veřejné zakázky a to do konce lhůty
pro podání nabídek v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin, v poslední den
lhůty v době od 08:00 do 10:45 hodin.

5.
5.1

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v čl. 6 zadávací dokumentace.

6.

Údaje o hodnotících kritériích
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu bez
DPH.

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Vyhrazená práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou přípustné.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 84 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem, pokud
bude ze strany Státního fondu životního prostředí ČR zjištěno pochybení
v dosavadním postupu zadavatele či nebude zadavateli poskytnuta dotace.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení.

7.5

V Kunčině, dne 16. 9. 2016

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce
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