VÝZVA č. 20/2012
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu zveřejněnou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
1. Zadavatel: Město Bystřice
se sídlem: Dr. E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
IČO:
002 31 525
Telefon: 317 793 218
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Štěpánek - starosta
Kategorie zadavatele: Veřejný
E-mail: daniel.stepanek@mestobystrice.cz
2. Veřejná zakázka:

„Zlepšení vodovodního zásobování města Bystřice – nové vodní zdroje“
Druh veřejné zakázky: služby, předpokládaná cena zakázky nepřesáhne 200 000,- Kč bez DPH.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění studnařských prací a hydrogeologických služebv k.ú. Bystřice u Benešova a v
k.ú. Nesvačily u Bystřice.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky:
1) Vrt BI-1 – zjistit v jakém stavu je nadzemní část. Měla by tam být tlaková příruba na šrouby. Vodní zdroje v těch
letech osazovali šrouby M12, pevnostní velikost klíče 19, s kontramatkou. Po otevření tlakové příruby vyměnit
šrouby a kontramatky za nové (stačí M8).
2) Změřit hladinu, je asi 4 m pod terénem a dno, asi 30 m. Je-li kalu méně než 1 m, nečistit. Jinak vykalovat ruční
kalovkou.
3) Kontrolní sedmidenní čerpací zkouška okolo 1 l/s. Snížení bude okolo 1,5 m. Měřit a zapisovat: h, Q, teploty. Lze
použít intervaly pro rovnice neustáleného proudění (u těch měřící intervaly přejdou postupně až na 6 hodin). Dále
provést odběr vzorku a komplexní rozbor.
4) Měřit všechny okolní vrty a studny, nejméně hladinu na 2 bodech.
5) Odpad vyčerpané vody zajistit nejméně ve vzdálenosti 50 m, aby nemohlo dojít k recirkulaci.
6) Nesvačilský rybník – zjistit, jestli bude vypuštěn a kdy. Zajistit měření hladiny před a po vypuštění, stačí týdenní
intervaly. Rybník je zřejmě v hydrogeologickém povodí vrtů, z toho důvodu je nutno kontrolovat.
Při čerpací zkoušce a případně při návazných pracích požaduje zadavatel zajistit účast RNDr. Jana Kněžka a
projektantky Barbory Čermákové (tel.: 724228565)
3. Požadavky na splnění kvalifikace
Uchazeč prokáže splnění
- základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení v rozsaju odst. (1) § 53 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění;
- profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku pokud v něm zapsán a dokladem o
oprávnění k podnikání (ŽL) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;
- technické kvalifikační předpoklady – seznamen významných služeb obdobného charakteru, který bude mít formu
čestného prohlášení. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných
služeb poskytovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval alespoň 3 služby, jejichž předmět byl shodný
nebo obdobný s předmětem této veřejné zakázky.
Čestná prohlášení musí být předložena v originále. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni konce lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.
4. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána písemně 1 x v originále dle požadavků zadavatele stanovených touto výzvou. Nabídka, bude
potvrzena statutárním orgánem uchazeče. Nabídka bude podána v obálce, nakteré bude uvedena adresa uchazeče a jeho
IČ a která bude zřetelně označena nápisem :
!!! SOUTĚŽ – na akci „Bystřice – nové vodní zdroje“ - NEOTEVÍRAT !!!
Nabídka musí obsahovat :
 Identifikační údaje uchazeče
 Kvalifikační předpoklady dle kapitoly 3. této výzvy
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Nabídkovou cenu celkovou a rozdělenou (ocenění jednotlivých částí předmětu plnění veřejné zakázky dle
kapitoly 2. této výzvy – nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná
Ostatní doklady

5. Lhůta a místo pro podání nabídek





Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele uvedenou výše a to doporučenou poštou, osobně nebo kurýrem.
Nabídky vypracované, zabalené, označené a v počtu dle zadávacích podmínek musí být doručeny nejpozději do
10:00 hodin místního času, dne 04.01.2013. Nabídky doručené pověřené osobě v předstihu zůstanou až do doby
stanovené pro otevírání obálek s nabídkami neotevřené u zadavatele.
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.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Zadávací lhůta je stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek.
7. Otevírání obálek s nabídkami
Otvírání obálek se bude konat dne 04.01.2013 od 10:05 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice.
Otevírání obálek se v případě zájmu může zúčastnit vždy maximálně jeden zástupce uchazeče, pověřený plnou mocí
v případě, že se nejedná o jednatele společnosti.
8. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle nejnižší nabídkové ceny.
9. Předpokládané termíny plnění
Předpoklad zahájení prací – leden 2012 v závislosti na klimatických podmínkách
Předpoklad ukončení prací - nejpozději březen 2013
10. Ostatní závazné podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. Důvody pro zrušení řeší § 84 zákona. Zadavatel zruší veřejnou
zakázku také v případě, že nabídková cena přesáhne finanční objem.
Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění požadavků uvedených v této výzvě k podání nabídky. V případě, že
nabídka nebude obsahovat všechny požadavky výše uvedené, bude nabídka vyloučena z hodnocení a uchazeč bude
z veřejné zakázky vyloučen.
Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro uchazeče. Zadavatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit.
Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za
podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchazeče se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.
V předložené nabídce není povoleno variantní řešení .
V Bystřici dne 06.12.2012
Mgr. Daniel Štěpánek – starosta

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

2

