VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušené
podlimitní řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
1. Zadavatel: Město Bystřice
se sídlem: Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
IČ:
002 31 525
Telefon: 312 698 490
Kontaktní osoby - za zástupce zadavatele: Bc. Iva Kořanová
e-mail: iva.koranova@provod.cz
Kód státu: CZ, Česká republika
Kategorie zadavatele: Veřejný
2. Druh a předmět veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky: „Bystřice – rekonstrukce úpravny vody“
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající úpravny vody pro průtok
úpravnou 3,5 l/s, rekonstruovaná úpravna vody tento průtok pojme bez nutnosti zvětšovat stávající prostor úpravny.
Termíny prohlídky místa plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Financování veřejné zakázky: Zakázka bude financována ze zdrojů Evropské unie - OPŽP prioritní osa 1Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS) a z vlastních zdrojů zadavatele
3. Zadávací dokumentace:
je k dispozici na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525. Technické podmínky ZD jsou
poskytovány pouze v elektronické podobě. Objednávky technických podmínek (projektová část zadávací dokumentace)
posílejte e-mailem zástupci zadavatele min. 3 dny předem.
Rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky budou zveřejňována na profilu zadavatele.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1 Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele uvedenou výše a to doporučenou poštou, osobně nebo kurýrem.
4.2 Nabídky vypracované, zabalené, označené a v počtu dle zadávacích podmínek musí být doručeny nejpozději do
10:00 hod. místního času, dne 30.1. 2014. Nabídky doručené pověřené osobě v předstihu zůstanou až do doby
stanovené pro otevírání obálek s nabídkami neotevřené u zadavatele.
4.3 Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí
nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od zástupce uchazeče.
4.4 Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele.
4.5 Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu uvedeném v ustanovení 4.2. této části výzvy, budou vráceny
uchazeči.
5. Požadavky na splnění kvalifikace
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
splňuje kvalifikační předpoklady:
- základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle ust. § 53 odst. 3 zákona;
- profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona dle písm. a) , b) d) autorizace v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství
- technické kvalifikační předpoklady – min. 5 vodohospodářských staveb obdobného charakteru - výstavba nových
nebo rekonstrukce stávajících úpraven vody o kapacitě min. 1,5 l/s.
6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Zadávací lhůta je stanovena na 120 (stodvacet) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek.
7. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30.1.2014 v 10:00 hod. na adrese zadavatele.
9. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritéria: nejnižší nabídková cena bez DPH a bez rezervy.
V Bystřici, dne 8.1.2014

Mgr. Daniel Štěpánek – starosta města

Vyvěšeno dne: 8.1.2014

Sejmuto dne : 30.1.2014
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