Výběrové řízení - zadavatel Obec Dunajovíce

Výzva k podání nabídky

YÝZY A K PODÁNÍ NABÍDKY
Název zakázky:
.,PŘEVYSTROJENÍ

VRTANÉ STUDNY HV-/ NA POZEMKU PA RC. Č. /050//4

ú. PŘESEKA

V K.

A

NN K VODARNĚ NA POZEMKU PA RC. Č. ST. 125 V K.Ú. DUNAJOV/CE"

PŘÍPOJKA ELEKTŘINY

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Jehož jménem jedná:
Kontaktní osoba:
Informace o druhu a předmětu

Obec Dunajovice
Dunajovice 4.37901 Třeboň
00512974
Pan František Uhlíř, starosta
Pan František Uhlíř
zakázky

Zadavatel hodlá zadat zakázku na Převystrojení vrtané studny HV-I na pozemku parc.
1050/14 v k. ú.
Přeseka a vybudování přípojky elektřiny NN k vodámě na pozemku parc. č. St. 125 v k. ú. Dunajovice.
č.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek,
to jest do 21. 9. 2012 do 15:30 hodin. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou v rámci
činnosti hodnotící komise otevřeny.
Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýmí službou, osobně apod.) na adresu
zadavatele v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin, poslední den lhůty pro podání žádosti lze žádosti
odevzdat pouze do 15:30 hodin. Jiné doručení není považováno za řádné podání žádosti. Adresa zadavatele
je: Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.
Pro doručení doporučenou

poštou nebo osobním podáním platí:

Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem dodavatele a
zřetelně označena nápisem:

"PŘEVYSTROJENÍ

NEOTVÍRAT - ZADÁ VACÍ ŘÍZENÍ
VRTU A PŘÍPOJKA ELEKTŘINY NN PRO VODOVOD DUNAJOVICE"

a obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové
číslo.
Hodnotící kritérium
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické
kritéria:

výhodnosti

nabídky, a to dle následujícího
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Nejnižší nabídková
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cena

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících
Pro hodnocení nabídek pouzije
a obodování kritéria provede takto:

hodnotící

kritérií
komise

Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální
vzorce:

bodovací

hodnotu,

stupnici

od

O do

100

bodů

se zjistí počet bodů podle následujícího

nejvhodnější nabídka

= ------------------------------

Počet bodů

x 100

hodnocená nabídka
ejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší počet bodů.
Kvalifikační

požadavky zadavatele

I. Základní kvalifikační

na uchazeče o zakázku

předpokladv

Zadavatel ustanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v zadávacím řízení splnění těchto požadavků:
I. Dodavatel

2.

3.
4.
5.

nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání,
Vůči majetku dodavatele
neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
Dodavatel není v likvidaci,
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem dodavatele.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni. ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních
dnů.

II. Profesní kvalifikační

předpokladv

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku,
zapsán, ne starší 90 dnů

pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní

a zároveii
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (tj. živnostenský list) či licenci,
a zároveň
c)

kvalifikaci voboru vodohospodářské
elektroinstalační práce

stavby

a hydrogeologie,

stavby

elektrických

zařízení

a
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Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v kopii.
III. Tecbnické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci v oboru vodohospodářské stavby a hydrogeologie, v oboru
stavby elektrických zařízeni a elektroinstalační práce. Uchazeč může doložit osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci subdodavatele nebo odpovědného zástupce.
b) reference ze 2 obdobných staveb - uchazeč doloží seznam provedených oprav nebo vrtanýcb studní
provedených dodavatelem za posledních 5 let, tyto reference musí zahrnovat cenu, termín a místo
c) reference ze 2 obdobných staveb - uchazeč doloží seznam provedených přípojek elektřiny provedených
dodavatelem za posledních 5 let, tyto reference musí zahrnovat cenu, termín a místo
d) reference provedených přípojek elektřiny může uchazeč doložit referencemi subdodavatele
Doklady prokazující splněni technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii.
IV. Ostatní předpoklady
a) Před podáním vlastní nabídky se uchazeč seznámí s hydro geologickým posudkem vrtané studny HV - I
Dunajovice, Technickou pomocí vodovod Dunajovice a Projektovou dokumentací na stavbu "Přípojka
elektřiny k vodárně na p. č. 125 v k. ú. Dunajovice". Projektová dokumentace a ostatní dokumenty
budou poskytnuty v elektronické podobě nebo na CD nosiči.
Ostatní záležitosti:
•

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat
v rámci lhůty pro podáváni nabídek.

•

Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou dodavatelé sami.

•

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízeni kdykoliv bez uvedeni důvodu, má právo odmítnout
všechny nabídky a má právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.

•

Nabídku podává uchazeč bezplatně.

Sl

všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny

Těšíme se na Vaši nabídku.

V obci Dunajovice dne 5.9.2012
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František Uhlíř, starosta obce
Ol:;t -.; IJUNAJOVICE
4.37901 Iteboň
0051,~'74, rer.. fax: 384722
Ecmarf: pot1<!!~lna@obecdunalovlce
niobj. 607491551

.co
Příloha: Zadávací dokumentace

Dun.',IJ\I,Ct:

615
.cz

