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Zadavatel:
I1.Základní

informační

Obec Dunajovice

údaje

1.1 Předmět a t)P zadávaciho
Předmět zadávacího
řízení:

řízení
Převystrojení

vrtané studny na pozemku p. č. 1050/14 v k. ú. Přeseka
a
přípojka elektřiny NN k vodámě na p. č. st. 125 v k. ú. Dunajovice.

Mimo režim zákona č. 137/2006

Typ zadávacího
řízení:

v souladu

se Směrnicí

Sb., o veřejných

o zadávání

veřejných

zakázkách

zakázek

v platném znění a

malého

rozsahu

Obce

Dunajovice.

1.2 Za kázka

vrtané studny

Převystrojení

Název zakázky:

přípojka

elektřiny

na pozemku p.
1050/14 v k. ú. Přeseka
a
NN k vodárně na p, č. st. 125 v k. ú. Dunajovice

Předmět zakázky je součástí dotačního

Poznámka:

č,

projektu realizovaného

Programu obnovy venkova Jihočeského

v rámci

kraje

žadatel Obec Dunajovice,

1.3 Zada\ atcl
Název zadavatele:

Obec Dunajovice

Sídlo:

Dunajovice

Právní

forma:

Obec

rč:

00512974

DrČ:

ejsme plátci DPH

Jehož jménem

12. Vymezení
Základní

4, 379 OI Třeboň

jedná:

František Uhlíř, starosta obce

předmětu

vymezení

zakázky

předmětu

a jeho technická

specifikace:

zakázky:

Zadavatel hodlá zadat zakázku na:
převystrojení vrtané studny vsunutím nové PE pažnice do stávající ocelové pažnice, její obsypání,
vybavení vrtu novým čerpadlem, jeho propojení novým výtlačným řadem se stávajícím přívodním
řadem, vybavení novou rozvodnou skříní, novou elektroinstalací včetně hladinového spínače
vybudování nové přípojky elektřiny NN k budově vodárny včetně elektroměrného pilíře
Technická

specifikace:
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Základní

technické

podmínky

převystrojení vrtané studny na pozemku p. č. 1050/14 v k. ú. Přeseka - zapuštění nové pažnice PE
o průměru 160/140 mm a délce 47 rn, plné a perforované pažnice dle vyhodnocení intervalů přítoků
geologem (dle hydrogeologického
posudku)
obsypání - vymezení celé nové pažnice křemennýrn kačírkern do výšky cca 3 m od dna zhlaví,
zbývající cca 3 m ode dna zhlaví mletým jílem
dodávka nového čerpadla pro pitnou vodu (min. 3 I/s, max. 4 I/s; 3 x 400 V; max. příkon do 3
Kw; dopravní výška vč. ztrát 25 m) a jeho zavěšení a propojení novým výtlačným řadem (80
mm) do stávajícího přívodního řadu (80 mm) k vodárně
výměna zpětné klapky na přívodním řadu k vodárně
dodávka a montáž elektrorozvodné
skříně včetně vybavení a propojení s novým hladinovým
spínačem a čerpadlern ve vrtané studni
vyčištění vrtu aerliftem, provedení rozboru vody akreditovanou laboratoří
vybudování přepadu - samovolné odvodnění ze dna zhlaví vrtu včetně zpětné klapky
obsypání zhlaví vrtu nepropustnou zeminou a zhutnění, utěsnění spár mezi skružerni zhlaví
vybudování
elektroměrového
pilíře s kabelovou
skříní na pozemku parc.č. 2605/5 v k.ú.
Dunajovice (dle smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 12014473) a propojení s vývodovým
jističern v rozvaděči NN distribuční trafostanice 22/0,4 kV Dunajovice Farma na pozemku parc.č.
2605/5 v k.ú. Dunajovice, platba za připojení k distribuční soustavě uhrazena Obcí Dunajovice
vybudování kabelové přípojky NN v délce cca 91 rn od elektroměrového
pilíře po pozemcích
parc.č.2605/5,
1475/6, 1478/6, 1479/4, 1524/2 1523/1, 1522/1 do rozvaděče v budově čerpací
stanice na pozemku parc.č. St. 125 (dle projektové dokumentace a podmínek souhlasu se stavbou
SÚS Jihočeského kraje č. j. SÚSJH/TSÚV 13644/20 II, vyjádření Telefonica Czech Republik, a.s.,
č.j.169714/ II a vyjádření E.on Česká republika, s.r.o. Z0980-Z051 135860).
Dodavatel stavby přípojky elektřiny NN pro vodárnu požádá v dostatečném předstihu před vlastním
prováděním stavby u příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Třeboň - ÚPaSŘ o povolení
zvláštního užívání silnice 111115511a pro provádění stavebních prací. Přílohou žádosti bude
projektová dokumentace se zakreslením pomocného silničního pozemku v rámci provádění stavby,
technická zpráva, odpovědná osoba a termín provádění prací.
Po doručení
pravomocného rozhodnutí
příslušného
silničního
správního
úřadu, bude se
zhotovitelern stavby uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání silničních pozemků.
Dokud nebude finanční náhrada za zvláštní užívání zaplacena, nebude SUS Jihočeského kraje
předáno staveniště a na stavbě nesmí být započato. Finanční náhrada za zvláštní užívání pozemků
v silnici III. třídy je 2,- Kč /m2 / den + DPH.
Vypracování geometrického
plánu s průběhem věcného břernene vedení kabelu NN po pozemcích
ve vlastnictví Jihočeského kraje (parc. č. 1475/6, 1478/6, 1479/4, 1524/2,2605/1 a 1523/1)
Předání podkladů pro kolaudační
řízení (revizní zpráva, geometrický plán vedení přípojky, atd.)
v součinnosti se zadavatelem
Závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací je
projektová
dokumentace
a
zpracované
položkové
rozpočty
s
výkazy
výměr
a prací, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu
s uvedenou projektovou dokumentací
Zájemci o zakázku si mohou vyžádat dopliíující informace u zadavatele, to je u statutárního
zástupce obce, starosty p. Františka Uhlíře - telefon 384 722 615, rnobil 602491 551 s možností
domluvy případné konzultace a prohlídky místa plnění.
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Další technické

podmínky

Dodavatel
Zadavatel
Dodavatel
způsobem
Dodavatel
meliorační

13. Hodnotící

Zadávací dokumentace

bude odpovídat za dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
si vymiňuje možnost určení skládkování výkopové zeminy
má povinnost řádně staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob vhodným
uvede pozemky do původního
stoku podél silnice 1I1/1551Ia).

kritérium

pro zadání

Podané nabídky budou hodnoceny
Způsob

hodnocení

nabídek

stavu před předáním

podle kritéria ekonomické

podle hodnotících

výhodnosti

minimální

hodnocená

4. Požadavky

na kvalifikaci

3.
4.
5.

cena)

x

100

uchazeče:

předpoklady

Zadavatel ustanovuje jako předpoklad

2.

nabídková

nabídka

nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

I.

(např.

nabídka

Nejvýhodnější

a předpoklady

nabídky.

hodnotu

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

Počet bodů

kvalifikační

(zvláště

kritérií

nejvhodnější

I. Základní

díla zadavateli

zakázky:

Pro kritérium,
kde má nejvhodnější
nabídka
se zjistí počet bodů podle následujícího vzorce:

1

hotového

účasti uchazeče v zadávacím

řízení splnění těchto požadavků:

Dodavatel
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

předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních

předpokladů

prokáže dodavatel,
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a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, ne starší 90 dnů
a zároveň
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 v oboru vodohospodářské
elektroinstalační práce

stavby a hydrogeologie,

stavby elektrických

zařízení a

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v kopii.
III. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci v oboru vodo hospodářské stavby a hydrogeologie, v oboru
stavby elektrických zařízení 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 vrtaných 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 splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii.
IV. Ostatní předpoklady
a) Před podáním vlastní nabídky se uchazeč seznámí s hydrogeologickým 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.

I 5. Požadavky

na způsob zpracování nabídky:

Obsah nabídky
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále.
V rámci své
a podmínkami

nabídky
dodavatel
předloží
prohlášení,
že souhlasí se všemi požadavky
zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nečiní k ním žádných výhrad
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(viz. příloha
dodavatele.
Nabídka

č,

2). Toto

bude zpracována

Zadávací dokumentace

prohlášení

musí

v následujícím

být

podepsáno

osobou

oprávněnou

jednat

jménem

členění:

a)
b)
c)
d)

identifikační údaje uchazeče
krycí list nabídky (víz. příloha č. I )
vyplněný položkový rozpočet s výkazem prací a výměr - převystrojení
vrtu HV-I
vyplněný položkový rozpočet s výkazem prací a výměr - vybudování
přípojky elektříny pro
vodárnu
e) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
f) dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
g) dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
h) prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (víz. příloha č. 2)
i) obchodní podmínky - uchazeč přiloží jednostranně
podepsaný návrh smlouvy o dílo s vyplněnou
nabídkovou cenou v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci
j) ostatní údaje a dokumenty, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci
Zadávací

Ih ů ta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dnů.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí doručit zadavateli
2012 do 15:30 hodín

nabídku

nejpozději

do konce lhůty pro podání nabídek,

tj. do 21. 9.

Místo pro podání nabídek
abídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na adresu
zadavatele v pracovní dny v době od 8:30 do 15:30 hodin, poslední den lhůty pro podání žádosti lze
žádosti odevzdat pouze do 12:00 hodin. Jiné doručení není považováno za řádné podání žádosti. Adresa
zadavatele je: Obec Dunajovíce, Dunajovícc 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

NEOTVÍRA T - ZADÁ V ACÍ ŘÍZENÍ
VRTU A PŘÍPOJKA
ELEKTŘINY
NN PRO VODOVOD

Na obálce musí být adresa dodavatele.
číslo.

Doručené nabídky budou evidovány
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I 6. Způsob

Zadávací dokumentace

zpracování nabídkové ceny:

Závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací
je projektová dokumentace a zpracované položkové rozpočty s výkazy výměr a prací. které jsou přílohou
této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou
dokumentací.
Uchazeč stanoví v rámci své nabídky nabídkové ceny pro:
převystrojení vrtu
přípojku elektřiny
pro vodárnu
součet obou nabídkových cen provede uchazeč až na krycím listu nabídky
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, nabídková cena bude stanovena jako
cena "nejvýše přípustné".
Nabídkovou cenu stanoví uchazeč tak, aby odpovídala celému plnění zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členěni bude
uvedena na krycím listu nabídky.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

I 7. Platební

podmínky:

Platby za provedené práce budou zadavatelem (jako objednatelem) vůči vítěznému dodavateli (jako
zhotoviteli) realizovány takto:
Dodavatel vystaví fakturu vždy zpětně po řádném a bezchybném provedení dílčí části plnění
(převystrojení vrtu, vybudování přípojky elektřiny NN pro vodárnu).
Daňové doklady budou vystaveny dodavatelem vždy nejdříve po předání části díla (plnění)
předávacím protokolem bez vad a nedodělků.
Doba splatnosti bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.
Zadavatel neposkytuje zálohy.

I 8. Obchodní

podmínky:

a) Dodací podmínky
Jelikož vrt HV - I je jediným zdrojem vody pro vodovod Dunajovice, je nutné provést opravu vrtu
v krátkém časovém úseku.
Vodovod Dunajovice nelze propojit se žádným jiným zdrojem pitné vody. Z těchto důvodů bude
zajíštěna nouzová dodávka pítné vody cisternami společnosti ČEVAK, a. s., střediskem Třeboň.
Cisternami lze dovážet pitnou vodu a stáčet ji do akumulační nádrže hydroforové stanice. Toto
nouzové opatření lze provádět po dobu maximálně čtyř až pěti dnů. Dodavatel opravy vrtu
vypracuje časový harmonogram prací tak, aby bylo možné propojit vrt s hydroforovou stanicí
nejdéle po 5 dnech prací na opravě vrtu, a tím obnovit dodávku vody z vrtu.
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Zahájení realizace plnění zakázky bude nejdříve 1. 10. 2012 (zahájení
odběru vody obyvateli a majiteli rekreačních nemovitostí).
Dokončení
zadavatel nejpozději k 26.10.2012.

prací je závislé na snížení
plnění zakázky požaduje

Předpokládaná doba opravy - převystrojení vrtané studny je 5 pracovních dnů, to je od pondělí do
pátku. V sobotu a neděli je nutné obyvatelům
dodávat vodu z vrtu, protože zvýšený odběr není
schopna Obec Dunajovice zajistit dovážkou cisternami.
Lhůta pro plnění
dokumentace.
b) Pojistná

zakázky

bude

garantována

ve smlouvě

o dílo,

která

je

přílohou

zadávací

smlouva

Vítězný uchazeč k nabídce připojí kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli a třetí osobě do minimální výše 600.000,00 Kč.
c) Smluvní

pokuty

Zadavatel, při nedodržení projektové dokumentace,
při nedodržení kvality a druhu používaného
materiálu, při nedodržení technických a technologických postupů a při neodstranění zjištěných závad a
nedodělků v termínu plnění, požaduje smluvní pokutu za každé provinění ve výši 2 % z honoráře.
Zadavatel,
při nedodržení
časového harmonogramu
5 pracovních dnů, požaduje jako smluvní
pokutu dovoz pitné vody do akumulační
nádrže hydroforové
stanice (vodárny)
na náklady
dodavatele po celou zbývající dobu do dokončení opravy vrtu.

19. Ostatní:
I. Zájemci
o zakázku
mohou
požadovat
dodatečné
informace
k zadávacím
podmínkám
do konce lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i
emailová) a doručena na adresu zadavatele.
2. Z povahy veřejné zakázky vyplývá, že subdodávky
jsou přípustné na stavbu přípojky elektřiny
k vodárně a elektroinstalační
práce.

110. Práva
•
•
•
•

zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude dodavatelům
hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu, má právo odmítnout
všechny nabídky a má právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
abídku podává uchazeč bezplatně.

V Dunajovicích,

dne 5. 9. 2012

~44W
......~

...~...............................•
František Uhlíř, starosta obce
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Dunalovlce 4, 379 01 Tleboň
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Zadávací řízení- Obec Dunajovice

Zadávací dokumentace

Přílohy k zadávací dokumentaci:
Příloha
Příloha
Příloha

1: Krycí list nabídky
2: Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávaci dokumentace
Č. 3: Projektová dokumentace stavby Přípojka elektřiny k vodárně na p.č.I25v k.ú. Dunajovice.
Vyjádření SÚS závod J. Hradec k projektovému návrhu stavby.
Územní souhlas a souhlas s ohlášením stavby Přípojka elektřiny k vodárně na p.č.I25v k.ú.
Dunajovice
Smlouva o připojení k distribuční soustavě
Položkový rozpočet S výkazem prací a výměr přípojky elektřiny k vodárně
Příloha Č. 4. Technická pomoc Vodovod Dunajovice, Dodatek Č. 1, Mapy
Hydrogeologický posudek stávajícího hydrogeologického vrtu HV-I Dunajovice
Elektroinstalace vrtu <technická zpráva El 1. Rozvaděč vrtu El 2
Položkový rozpočet S výkazem prací a výměr elektroinstalace vrtu
Položkový rozpočet S výkazem prací a výměr převystrojení vrtu včetně elektroinstalace vrtu
Vše v elektronické podobě nebo na CD
Č.
Č.
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