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Výzva k předloţení nabídky
1/ INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZADÁVANÉ ZAKÁZKY:
Jedná se o zadávací řízení na zakázku malého rozsahu mimo reţim zákona č. 137/2006 Sb . „o
veřejných zakázkách“.
Předmětem zadávané zakázky je obnova ČOV po povodni 2010 – technologie objektu a odpadní
potrubí.
2/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ZADAVATEL:
Obec Markvartice
adresa:
Markvartice 60, 407 42 Markvartice
statutární zástupce: Ing. Petr Hodboď – starosta obce
IČ: 00 55 916
DIČ: neplátce
tel: +420 412 585 265
fax: +420 412 585 477
e-mail: posta@markvartice.cz
bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Děčín
číslo účtu:
3/ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadávací dokumentace je nedílnou přílohou této výzvy k předloţení nabídky.
4/ LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY:
Uchazeči předají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou, v písemné formě, na sekretariát
Obecního úřadu Markvartice kaţdý pracovní den od 08:00 hodin do 15 hodin, nebo po telefonické
dohodě, nejpozději však do
dne 14.07.2011 do 11:00 hod.,
a to v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření přelepkou, razítkem uchazeče a podpisem
uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou, označené
„Soutěž – Obnova ČOV po povodni 2010 - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude uvedena adresa
zadavatele a uchazeče, na níţ je moţné nabídku vrátit v případě pozdního doručení nebo špatného
předloţení.
5/ POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ A SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
1. Základní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč prokáţe a splní poţadavky na základní kvalifikační předpoklady předloţením čestného
prohlášení – viz příloha č. 2 ZD.
2. Profesní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč prokáţe a splní poţadavky na profesní kvalifikační předpoklady tak, ţe předloţí:
- Ţivnostenský list na předmět plnění
- Výpis z Obchodního rejstříku v případě, ţe je uchazeč zapsán
- Osvědčení o autorizaci na v oboru vodní stavby

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1/ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:
Předmětem stavebních prací je provedení vnitřního vybavení ČOV, elektroinstalace vč. revizní
zprávy, trubního vedení z ČOV do potoka, osazení odlučovače tuků pro jídelnu a komunikace.
ČOV:

Dojde k obnově ČOV pro objekt Základní školy a jídelny, která byla vyplavena při povodni
v srpnu 2010. Kaţdý uchazeč je povinen si zjistit stávající stav a navrhnout taková opatření,
aby byla ČOV uvedena do provozu a splňovala veškeré poţadavky na likvidaci splaškových
vod dle zákona o vodách.
Parametry:
Mnoţství odpadní vody
Počet připojených obyvatel
Zatíţení ČOV
El. příkon
Šířka
Délka
Hloubka

do 24m3/den
do 170
do 10,2kg/BSK5/den
550W
2800 mm
9200 mm
2400 mm

Komunikace:
Dojde k vybudování přístupové cesty 42,4 m2
Trubní vedení z ČOV do toku:
Bude poloţeno trubní vedení z objektu ČOV do vodního toku.
Odlučovač tuků:
U objektu jídelny bude osazen odlučovač tuků dle EN 858-1.. pro jídelny se 2 poklopy do 15t.
2/ OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
3/ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Veškeré práce vymezené předmětem soutěţe a těmito zadávacími podmínkami budou při dodrţení
kvalitativních podmínek kryty nabídkovou cenou. Cena je sjednána v souladu se zákonem o cenách
526/1990 Sb. v platném znění a vyhláškou 580/1990 Sb. na základě nabídky zhotovitele a podmínek
zadavatele, uvedených v zadávací dokumentaci. Cena bude ve smlouvě uzavřena jako cena pevná a
neměnná po celou dobu realizace zakázky.
Případné vícepráce vyţádané navíc zadavatelem budou rozpočtovány stejnými jednotkovými
cenami, ve stejné cenové úrovni, jako byla zpracovaná nabídka.
Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání u stanovení údajů neopravňuje zhotovitele
poţadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změny cen.
Zhotovitel ponese ze svého všechny náklady spojené s přípravou své nabídky a zadavatel nebude za
tyto náklady odpovědný bez ohledu na průběh nebo výsledek soutěţe

4/ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA FORMÁLNÍ ÚPRAVU, STRUKTURU A OBSAH
NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Nabídka bude předloţena v 1
výtisku a bude vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :
1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1
2. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů :

- čestné prohlášení dle přílohy č. 2
- živnostenský list (prostá kopie)
- výpis z Obchodního rejstříku, pokud je firma zapsaná (prostá kopie)
- osvědčení o autorizaci (prostá kopie)
3. Podepsaný a orazítkovaný návrh Smlouvy o dílo s uvedením záruk, sankcí a platebních
podmínek
4. Cenová nabídka

5/ ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejniţší nabídkové ceny vč. DPH.

