Obec Kokory
Výzva k podání nabídky na zhotovení projektové dokumentace
podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění
vyzývá
ve zjednodušeném podlimitním řízení k předložení nabídky na:
-

zhotovení dokumentace pro územní řízení (DÚR)
provedení inženýrské činnosti po vydání územního rozhodnutí
zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP)
provedení inženýrské činnosti po vydání stavebního povolení
akce : „Kanalizace a ČOV Kokory“,

který bude podán do Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 Prioritní osa
1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, případně
do dotačního programu SFŽP nebo Mze ČR

Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel
Sídlo zadavatele

: Obec Kokory
: Obecní úřad Kokory
Kokory 57, 751 05 Kokory

IČO zadavatele

: 00301388

Oprávněn jednat jménem
zadavatele
Telefon, fax
Mobil
e-mail

: Hana Zittová – starostka obce
: 581746253
: 724129039
: ou.kokory@quick.cz
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1.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
(DÚR) s inženýrskou činností po vydání územního rozhodnutí včetně majetkoprávního
projednání s uzavřením smluv s vlastníky dotčených pozemků a projektové dokumentace pro
stavební povolení (DSP) s inženýrskou činností po vydání stavebního povolení na akci :
„ Kanalizace a ČOV-Kokory“.
Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zák. č.
137/2006 Sb.
Rozsah veřejné zakázky
Rozsah veřejné zakázky vychází z předpokládaného odkanalizování obce Kokory
stanoveného v „Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“, územního
plánu obce a studie – aktualizace var. B, zprac. v 04/2010, zak.č. STZ 06 809.
Akce řeší splaškovou kanalizaci DN 250, 300, 400 v celkové délce cca 8 356 m. Likvidace
splaškových vod bude prováděna na klasické mechanicko biologické ČOV pro 1380 EO.
Požadavky na zpracování dokumentace
Dokumentace bude zpracována v digitální podobě :
Výkresové soubory ve formátu AutoCAD (.DWG).
Textové soubory ve formátu Microsoft Word (.DOC).
Tabulkové soubory ve formátu Microsoft Excel (.XLS).
-

Dílo bude předáno 1x na CD nosiči a v 6ti vyhotoveních v papírové podobě.

-

Kanalizace a ČOV budou zakresleny v mapách KN a mapách tachymetrického zaměření
pruhu výstavby 1 : 500. Tachymetrické zaměření bude částečně využito již provedené pro
vodovod. V nabídce bude předpokládána potřeba zaměření celého rozsahu akce.

-

S vlastníky dotčených pozemků budou uzavřeny smlouvy o podmínkách řízení stavby a
jejího provozu.
Budou připraveny veškeré doklady a jménem zadavatele podány žádosti o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří studie akce „Likvidace odpadních vod Kokory, kanalizace a
ČOV“ aktualizace var. B, zprac. ing. F.Zábranským v 04/2010 STZ 06 809. K nahlédnutí na
OÚ Kokory je územní plán obce.
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3.

Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.6.2010 ve 12.00 hod.
Nabídka může být podána osobně nebo doručena poštou v uzavřené zapečetěné obálce
viditelně označené : „Neotvírat – projektová dokumentace akce Kanalizace a ČOV
–Kokory – nabídka“.
Adresa pro doručení nabídky poštou je :
Obecní úřad Kokory
Kokory 57
751 05 Kokory
Nabídka doručena osobně se přijímá od pondělí do pátku v době od 9.00 hod. do 14.00 hod.
v budově obecního úřadu Kokory 57.

4.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady

předložením :
Čestného prohlášení statutárního orgánu uchazeče o splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zák. číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění.
Profesní kvalifikační předpoklady
-

-

-

-

Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek) starší 90
kalendářních dnů.
Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci. Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku
rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, opravňujícího dodavatele
(uchazeče) realizovat předmět veřejné zakázky.
Dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Seznam minimálně třech zakázek obdobného charakteru realizovaných v období
posledních pěti letech, týkajících se kanalizací a likvidací odpadních vod, jejichž
investiční náklady dosahovali objem 100 mil. Kč a více.
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5.

Kriteria pro výběr uchazeče

- nabídková cena včetně DPH
- termín zpracování DÚR ve dnech
- termín zpracování DSP ve dnech

váha 80%
váha 10%
váha 10%

Pro posouzení a hodnocení nabídek bude ustanovena Komise, která povede kontrolu úplnosti
nabídek, posoudí a hodnotí nabídky podle stanoveného kriteria. Komise také může v případě
nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise provede zápis
(protokol) o posouzení a hodnocení nabídek.
Nabídky budou seřazeny dle nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší.

6.

Forma a obsah nabídky

Nabídku podá uchazeč písemně v jednom vyhotovení v originále, který bude zpracován dle
zadávací dokumentace.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče v souladu s § 17 písm. d) zákona, a
to v krycím listu ( příloha č. 1).
Vyplněný Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče musí být datován, s otiskem
razítka a podepsán uchazečem – osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka bude obsahovat
-

Titulní list dle přílohy č. 1

-

Návrh Smlouvy o dílo řešící dokumentaci DÚR, DSP a inženýrskou činnost po vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Součástí SOD bude
o Přesné vymezení předmětu díla dle podmínek této výzvy
o Cena díla – nejvýše přípustná cena díla dle podmínek tohoto zadání. Do ceny
zahrne zájemce veškeré náklady spojené s realizací předmětu díla.
Cena díla bude uvedena v Kč v členění dle bodu 7 zadávací dokumentace.
o Termín plnění DÚR, DSP, podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení
ve členění dle bodu 8 zadávací dokumentace.

Splatnost faktury je minimálně 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí bude fakturována po podání žádosti o územní
rozhodnutí ve sjednané ceně. Do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí bude
sjednána pozastávka 20 % ze sjednané ceny.
Inženýrská činnost pro stavební povolení bude fakturována po podání žádosti o stavební
povolení ve sjednané ceně. Do doby nabytí právní moci stavebního povolení bude sjednána
pozastávka 20 % ze sjednané ceny.
o Délku záruční doby na celé dílo a záruční podmínky
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o Ujednání o smluvní pokutě vypočtené z ceny díla za každý kalendářní den
prodlení :
- za nedodržení termínu plnění
o Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a
podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedených ve výpise
z Obchodního rejstříku (popřípadě podepsaný zmocněncem uchazeče, jehož plná
moc musí být v nabídce uchazeče doložena nebo podepsaný pověřeným
zaměstnancem uchazeče, jehož pověření musí být v nabídce doloženo).
-

7.

Prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu s čl. 4 této zprávy.

Způsob zpracování cenové nabídky
7.1

1-

2-

Nabídková cena bude zpracována v korunách českých

Dokumentace pro územní rozhodnutí
o projektové práce
o tachymetrické zaměření pruhu výstavby
o inženýrsko-geologické posouzení
o EIA

cena bez DPH
cena bez DPH
cena bez DPH
cena bez DPH

………………. Kč
………………. Kč
………………. Kč
………………. Kč

Dokumentace DÚR bez DPH celkem
DPH 20 %
Dokumentace DÚR celkem včetně DPH

………………. Kč
………………. Kč
………………. Kč

Inženýrská činnost po vydání územního
rozhodnutí
Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena celkem včetně DPH

………………. Kč
………………. Kč
………………. Kč

Zajištění smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků
Cena 1 uzavřené smlouvy bez DPH
………………. Kč
DPH 20 %
………………. Kč
Cena 1 uzavřené smlouvy včetně DPH
………………. Kč
3-

Dokumentace DSP

Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena celkem včetně DPH

………………. Kč
………………. Kč
………………. Kč

4-

Inženýrská činnost po vydání stavebního
povolení
Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena celkem včetně DPH

………………. Kč
………………. Kč
………………. Kč

7.2

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nutné pro úplné dokončení a
předání díla zadavateli.

7.3

Nabídková cena bude zpracována jako cena obvyklá v místě plnění
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8.

Doba a místo plnění

Termín zahájení prací :

Po podpisu SOD

Termín dokončení DÚR dle návrhu zhotovitele :
Podání žádosti o územní rozhodnutí
:
Zpracování dokumentace DSP
:
Podání žádosti o stavební povolení
:
Místem plnění je katastrální území Kokory.

………………. .
………………. .
………………. .
………………. .

9.

Další podmínky
1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení bez udání důvodů a to kdykoliv
nejpozději však do uzavření smlouvy o dílo.
2. Zadavatel si vyhrazuje práno neuzavřít smlouvu s vyzvaným dodavatelem po
předložení cenové nabídky.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předloženou nabídku.
4. Cenová nabídka bude obsahovat všechny práce a dodávky potřebné k úplnému a
funkčnímu splnění předmětu veřejné zakázky.
5. Odevzdáním nabídky dodavatel souhlasí s podmínkami výzvy.
6. Součástí odevzdané nabídky bude i doklad o složené jistině ve výši 100.000 Kč,
která bude uložená na účtu číslo 2825831/0100 vedeném u KB Přerov . Jistina je
vratná a bude uložena po dobu konání výběrového řízení.

10.

Dotazy a informace
Případné dotazy a informace ke zpracování a předložení nabídky podá paní starostka
Hana Zittová tel. : 581746253, 724129039.

V Kokorách 7.6.2010
Hana Zittová
starostka obce

Příloha :

Krycí list nabídky
Studie aktualizace varianta B –Situace, průvodní zpráva
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