Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního
programu životní prostředí

Zadávací dokumentace
a pokyny ke zpracování nabídky

název veřejné zakázky:

Protipovodňová opatření v povodí Kunčinského potoka

Kategorie veřejné zakázky:

zakázka malého rozsahu

Registrační č. projektu:

CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002230

IČ zadavatele:

00276880

Zakázka je administrována 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. Identifikační údaje zadavatele
název:
sídlo:
IČ:
osoba oprávněná jednat:
tel.:
e-mail:

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

2. Charakteristika veřejné zakázky
2.1. Název veřejné zakázky

„Protipovodňová opatření v povodí Kunčinského potoka“
2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky (VZ)
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.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Operačního programu životní prostředí:
název projektu: „Protipovodňová opatření v povodí Kunčinského potoka ”
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registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002230.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 988 700,- Kč bez DPH.

3. Technické podmínky veřejné zakázky
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických a administrativních popisů,
které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na provedení
administrativních úkonů v souladu s platnou legislativou způsobem vyjadřujícím účel použití
zamýšlený zadavatelem.

4. Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení doby plnění:
Ukončení doby plnění:

1. 5. 2017 (předpoklad)
nejpozději do 30. 9. 2018

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín
zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější
dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává
nezměněna.

5. Místo plnění veřejné zakázky
Projekt je situován v k.ú. Kunčina, okres Svitavy, kraj Pardubický

6. Prokazování splnění kvalifikace a rozsah požadovaného kvalifikace
6.1. Společná nabídka více dodavatelů
a) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni
dodavatelé společně.
b) V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli,
jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli
zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak.
c) Zadavatel bude se všemi účastníky společné nabídky jednat prostřednictvím osoby,
která za ně bude vystupovat a bude v nabídce uvedena jako zmocněnec společné
nabídky. Všechny úkony zadavatele učiněné vůči uchazečům budou písemně
oznámeny vždy zmocněnci společné nabídky a je vnitřní věcí všech účastníků
společné nabídky, jakým způsobem se budou navzájem informovat.
6.2. Rozsah požadované kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.
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6.2.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel
Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které
dokumentace.

je

přílohou

této

zadávací

6.2.2 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména výpis z živnostenského rejstříku
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel splní tento kvalifikační
předpoklad předložením osvědčení o autorizaci, vydané Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro odbornou způsobilost
udělované podle § 7 zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
6.2.3 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona splňuje
dodavatel
Dodavatel předloží seznam služeb provedených dodavatelem za poslední 3 roky a to alespoň
2 referenčních zakázek na plnění stejného nebo obdobného předmětu díla; za takové
zakázky zadavatel považuje zpracování studie proveditelnosti protipovodňových,
protierozních, revitalizačních opatření, dále analytické vodohospodářské studie, studie
odtokových poměrů apod. Minimální hodnota alespoň 1 referenční zakázky, pro kterou bylo
poskytnuto dodavatelem plnění v rámci uvedených referenčních zakázek, je 450 000 Kč bez
DPH.
Splnění výše uvedených technických kvalifikačních předpokladů bude doloženo formou
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Čestné prohlášení bude obsahovat přehledný seznam referenčních zakázek, s uvedením
názvu, období a místa realizace, popisu předmětu zakázky, celkového finančního rozsahu
(nákladů) referenční zakázky, názvem a jménem kontaktní osoby objednatele (investora)
pro ověření údajů o referenční zakázce.

7. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy (dle přiloženého vzoru), který musí
být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou
zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou
pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo
úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy. Tento návrh smlouvy
je pro uchazeče závazný.
Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně
odpovídat vzoru smlouvy (příloha č. 5 Zadávací dokumentace). Nerespektování této
povinnosti je považováno za nedodržení zadávacích podmínek, což může mít za následek
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
K návrhu smlouvy uchazeč připojí oceněný rozpočet (bod 8.2 ZD)

8. Obchodní podmínky
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8.1. Subdodavatelé
V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatelů,
uvede do své nabídky, že veškeré plnění tvořící předmět veřejné zakázky se zavazuje
realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů (nebude-li uvedeno, bude se
považovat, že hodlá vše plnit vlastními silami).
V případě, že dodavatel hodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatelů,
identifikuje v nabídce části veřejné zakázky, které hodlá zadat subdodavatelům a uvede
konkrétní subdodavatele.
8.2. Ocenění slepého rozpočtu
Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele oceněním jednotlivých položek slepého
rozpočtu, a jeho připojením coby přílohy návrhu smlouvy. Zjistí-li uchazeč rozpory mezi
slepým rozpočtem a projektovou dokumentací, je pro sestavení nabídkové ceny rozhodující
slepý rozpočet. Na případné rozdíly uchazeč upozorní zadavatele v žádosti o dodatečné
informace doručené v zákonem stanovené lhůtě.

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
9.1. Nabídková cena

Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsaženého v této zadávací dokumentaci,
včetně jejích příloh, uchazeč stanoví nabídkovou cenu.
Nabídková cena musí být stanovena v české měně a zpracována v členění na:
 nabídkovou cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 výši DPH (sazba DPH 21 %),
 nabídkovou cenu včetně DPH.
Nabídková cena v tomto členění musí být uvedena v návrhu smlouvy. Nabídková cena musí
být stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ za uvedené plnění. Nabídková cena musí být
stanovena jako pevná a neměnná.

10. Požadavky
kvalifikace

zadavatele

na

nabídku

a

doklady

prokazující

splnění

10.1. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně
v jednom originálu v souladu se zadávacími podmínkami, a to v požadovaném řazení
nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Uchazeč podává svou nabídku k celému rozsahu zakázky, jak to vyžaduje zadávací
dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka musí být, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a veškerých dalších
dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku.
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného
porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.
Svazek musí být na titulní straně označen názvem svazku (Nabídka), názvem veřejné
zakázky a obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou
k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál nebo úředně
ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
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Nabídka bude předložena v 1 originálu.
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený
v tomto článku zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při
kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož doložení do
nabídky by eventuelně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se
uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet
dokumentů.
10.2. Obsah nabídky
Nabídka uchazeče je tvořena:
 krycí list nabídky (příloha č. 1);
 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních (příloha č. 2)
 doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 čestné prohlášení a seznam služeb v rozsahu splňujícím bod 6.2.3 této zadávací
dokumentace
 návrh smlouvy (příloha č. 5) respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný
podle pokynů obsažených v článku 8 této dokumentace, který bude podepsán
oprávněnou osobou uchazeče a případně opatřen razítkem a který bude
obsahovat dále uvedené dokumenty;
 oceněný slepý rozpočet v souladu s podmínkami dle čl. 9 odst. 9.3 této
dokumentace;
 uvedení části zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat subdodavatelům. Pokud
tuto informaci uchazeč v nabídce nedoloží, má se za to, že míní zakázku splnit
sám, bez pomoci subdodavatele. Uchazeč připojí k tomuto seznamu souhlas zde
uvedeného subdodavatele/ů.
Nabídka podaná společně několika dodavateli bude obsahovat originál písemné smlouvy
vymezující jejich vzájemný vztah – § 51 odst. 6 zákona a plnou moc s přesným vymezením
oprávnění pro zmocněnce společné nabídky (zmocnění k podání nabídky, podpisu návrhu
smlouvy, objasnění nabídky v případě nejasností, podání námitek, podání návrhu na ÚOHS
atd.). Poté bude následovat povinný obsah a pořadí dokumentů uvedených výše pro
zmocněnce společné nabídky, dále pro druhého účastníka společné nabídky, dále až po ntého účastníka společné nabídky.

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění
11.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být doručena na adresu zadavatele.
Písemná žádost musí být na shora uvedenou adresu administrátora doručena v zákonné
lhůtě.
S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávací dokumentaci je právním úkonem
dodavatele, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou
oprávněnou jednat za dodavatele tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního
rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem.
Pokud nebude žádost splňovat shora uvedené podmínky, zadavatel na ni nebude nahlížet
jako na žádost o dodatečné informace ve smyslu § 49 odst. 1 zákona a nebude se touto
žádostí dále zabývat.
11.2. Poskytování dodatečných informací
Bude-li žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena v zákonné lhůtě
(nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek) a stanoveným způsobem,
zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem
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dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.

12. Podání nabídky
Dodavatel může podat v souladu se zadávací dokumentací pouze jednu nabídku, a to
v listinné podobě a v českém jazyce, která musí splňovat ustanovení zákona.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a
nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona. Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto
zadávacího řízení rozumí opatření obálky, resp. obalu, na uzavření podpisem nebo razítkem
uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít,
aniž by nedošlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

13. Lhůta pro podání nabídky
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 11:45 hodin.

14. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 27. 9. 2016 v 11:45 hodin v sídle zadavatele.
Otevírání obálek je oprávněn být přítomen 1 oprávněný zástupce každého uchazeče, který
musí předložit plnou moc k účasti na otevírání obálek s nabídkami, podepsanou osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče a výpis z obchodního rejstříku uchazeče, je-li do
tohoto rejstříku zapsán, ne starší než 90 dnů, a to v originále nebo ve stejnopisu s ověřením
pravosti. V případě, že se otevírání obálek s nabídkami zúčastní člen statutárního orgánu
uchazeče, předloží pouze výpis z obchodního rejstříku způsobem shora uvedeným. Po
ověření údajů bude uchazeči výpis z obchodního rejstříku vrácen.

15. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. S ohledem na
druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. Zadávací lhůta činí 90 dnů.

16. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení
a) Kritéria hodnocení
Nabídky budou hodnoceny dle § 78 zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny bez DPH.
b) Popis hodnotících kritérií
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné
zakázky. Nejlépe bude hodnocena celková nabídková cena, která v rámci hodnocených
nabídek bude nejnižší.
c) Způsob hodnocení
Hodnotící komise seřadí nabídky od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.
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Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního
programu životní prostředí

17. Přílohy zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí
Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy v elektronické podobě:
 č. 1 - krycí list nabídky,
 č. 2 - vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 č. 3 - projektový záměr
 č. 4 - slepý rozpočet
 č. 5 - návrh smlouvy o dílo
Kunčině, dne 16. 9. 2016

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce
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