VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

ZADAVATEL:
Obec Libňatov
zastoupená Jaroslavem Tomešem, starostou obce
542 36 Libňatov 148
IČ: 00278084
DIČ: CZ00278084
Kontakt: tel.: 499781585, mobil: 602187891, e-mail: obec.libnatov@seznam.cz
ZAKÁZKA
„Čistírna odpadních vod pro objekt mateřské školy v Libňatově“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) Vás
VYZÝVÁ
K podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu dle ust. § 12, odst.3 ZVZ na stavební
práce. Zadavatel má povinnost tuto zakázku zadat transparentním, nediskriminačním způsobem
a za rovného zacházení se všemi zájemci.
I.

Předmět zakázky

1.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka prací a materiálu na vybudování čistírny
odpadních vod pro objekt mateřské školy v Libňatově č.p. 40, která bude vestavěna do
stávajícího septiku.
Dodaná čistírna musí splňovat následující požadavky:
- kapacita 2,25 m3 /den a 1,18 kg BSK5/den.
- schopnost plnit bez dodatečných úprav parametry vyčištěné vody stanovené platnou
legislativou pro nejlepší dostupnou technologii.
- průměrná účinnost odstraňování znečištění doložená „Osvědčením o zkoušce“
v následujících parametrech
CHSKcr
96%
BSK5
99%
NL
99%
N-NH4+
99%
P celk.
87% při instalaci chemického
- vzhledem k nerovnoměrnému přítoku na ČOV je požadována SBR technologie s plně
automatizovaným řízením, které zajišťuje následující funkce:
- chod jednotlivých cyklů probíhá podle skutečného nátoku odpadní vody (není řízen
časovou smyčkou)
- při nízkém nátoku čistírna automaticky přejde do úsporného režimu s využitím
recirkulace akumulované nevyčištěné vody
- automatické odkalování reaktoru do kalojemu
- v čistírně bude provedena příprava pro instalaci chemického srážení fosforu, které bude
řízeno podle aktuálního nátoku na ČOV (pokud není přítok, nebude probíhat dávkování)

2.
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- v čistírně bude instalované zařízení na dálkový přenos dat o provozních stavech
- čistírna musí mít schopnost překlenutí doby 1 měsíce nečinnosti, s minimalizací
energetických nároků
- dodání ČOV navržené projektantem (SBR BIO) není podmínkou. Dodaná ČOV však
musí splňovat předepsané parametry a rozměrově musí být umístitelná do stávajícího
septiku
2.
Jde o vybudování čistírny odpadních vod, která bude vestavěna do stávajícího septiku.
Obsah stávajícího septiku bude odvezen k likvidaci. V prostoru nad ním bude vybourána místní
asfaltová komunikace, bude odtěženo nadloží a následně rozebrán strop septiku. Poté bude nádrž
vyčištěna tlakovou vodou a vydesinfikována. Po kontrole budou provedeny případné sanační
práce. V případě potřeby budou vybourány nepotřebné příčky a provedeny nové prostupy pro
potrubí.
3.
Ve sklepě mateřské školy dojde k rozdělení kanalizačních odpadů tak, aby odpadní vody
z kuchyně bylo možné odvádět k předčištění na odlučovač tukových látek, který bude umístěn na
ploše před školkou.
4.
Odpad z čistírny odpadních vod bude sveden novým potrubím do místní vodoteče.
5.
Veškeré ovládání čistírny odpadních vod bude umístěno ve sklepě mateřské školy
6.
Asfaltový povrch místní komunikace nad čistírnou odpadních vod bude uveden do
původního stavu.
7.
Celé dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která byla zpracována Ing. Evou
Gebrtovou, Vodohospodářské služby RT, Horní Lánov 61, 543 41 Lánov.
8.
Prohlídka staveniště je možná kdykoliv po vzájemné telefonické dohodě na výše
uvedených telefonních číslech.
II.

Místo a doba plnění zakázky

Místem plnění zakázky: Obec Libňatov
Doba plnění: 7-8/2016
III.

Lhůta a adresa pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem

7. 12. 2015

Zájemce může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky na adresu Obec
Libňatov, 542 36 Libňatov 148 v době úředních hodin. V poslední den lhůty budou nabídky
přijímány do 15,30 hodin. Doručení nabídky zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené
razítkem zájemce a označené „ Čistírna odpadních vod MŠ Libňatov“ – NEOTVÍRAT
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci !

IV.

Datum a místo, kde se bude jednání konat

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7.12.2015 v 16,00 na OÚ v Libňatově a bude
neveřejné.
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V.

Kvalifikace

Zájemce o zakázku přiloží k nabídce doklady prokazující tyto kvalifikační předpoklady:
5.1.1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona
Zájemce prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1, písm.a) - k) zákona.
Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odst. 1 předložením
čestných prohlášení dle přílohy této výzvy.
5.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží (v prosté kopii):
a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obchodní evidence

b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění

VI.

Zadávací podklady

1.
2.
3.

Podkladem pro vypracování cenové nabídky jsou technické požadavky, položkový soupis
prací a dodávek a obchodní podmínky (smlouva o dílo), vše v elektronické podobě.
Zájemci budou na základě e-mailové žádosti podklady obratem elektronicky doručeny
Případné další dotazy zodpoví kontaktní osoba na výše uvedených telefonních číslech

VII.

Řazení dokumentů v nabídce zájemce

Nabídka zájemce bude řazena následujícím způsobem
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky. Zájemce použije přílohu této výzvy
Doklady o splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 5.1.1. a 5.1.2 této výzvy
Oceněný položkový soupis prací a dodávek, podepsaná smlouva o dílo
Další dokumenty, tvořící nabídku zájemce ( harmonogram prací, kopie certifikátů na
použitý materiál, případné reference, a.p.)

VIII. Způsob a jednání se zájemcem
Jednání bude probíhat bez účasti zájemce.
1.
2.
3.
4.
5.

Zadavatel (nebo jeho zástupce) provede otevírání obálek s nabídkou
Zadavatel provede kontrolu kvalifikace ve smyslu bodu V. této výzvy
Zadavatel vyhodnotí všechny nevyřazené nabídky na základě kritérií pro přidělení
zakázky
Zakázka bude přidělena zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější
Zadavatel zašle všem zájemcům oznámení o přidělení zakázky, které bude obsahovat
pořadí jednotlivých zájemců
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IX.

Kritéria pro přidělení zakázky

Kritériem pro přidělení zakázky je ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Hodnocení bude provedeno dle hodnotících kritérii a jejich vah takto:
1. Výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky bez DPH a bez rezervy
váha 90 %
2. Doba realizace stavby v týdnech
váha 10 %
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech,
přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka realizace je 8 týdnů
Hodnocení nabídek bude komisí provedeno podle následujících zásad:
- pro hodnocení se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 – 100
- každé jednotlivé nabídce se přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost nabídky v rámci
dílčího kritéria
U kritéria, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
U kritéria, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu u jiného dílčího kritéria než je cena za
zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nebude použit a nabídce v rámci tohoto kritéria
přiřadí hodnocené nabídce 0 bodů.
-jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného
kritéria.
-na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí tak, že jako
nejúspěšnější nabídka je stanovena ta, která dosáhla nejvyšší bodové ohodnocení
X.

Způsob zpracování cenové nabídky a platební podmínky

1.
2.

Nabídková cena bude uvedena v CZK
Nabídková cena bude uvedena v členění:

a) nabídková cena bez DPH
b) samostatně DPH
c) nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu, který tvoří přílohu této výzvy.
Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako „nejvýše přípustná“
Platební podmínky:
Zadavatel nebude na dílo poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude probíhat na základě
daňového dokladu, jehož splatnost bude stanovena na 30 dní.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této
měně.
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XI.

Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 12 měsíců ode dne podání nabídky.
XII.

Ostatní údaje ke zpracování nabídky

1.
2.

Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem zájemce.
Součástí nabídky bude smlouva o dílo podepsaná statutárním zástupcem zájemce,
časový harmonogram realizace (celková doba), způsob provedení
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců, případně zcela zrušit zadání
této zakázky bez udání důvodu.
Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast k této výzvě.
Zájemce není oprávněn podávat opravné prostředky k zadavateli v případě nepřidělení
zakázky.
Zadavatel nebude zájemcům jejich nabídky vracet.

3.
4.
5.
6.

Přílohy:

projektová dokumentace bude zaslána na základě žádosti uchazeče (dopis, e-mail)

Příloha č.1.
Příloha č.2.
Příloha č.3.
Příloha č.4

Krycí list nabídky
Formulář k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 5.1.1.
Výkaz výměr
Návrh smlouvy o dílo

V Libňatově, dne 9.11.2015

Jaroslav T o m e š v.r.
starosta
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