Výzva k podání nabídky na
zajištění metodické a administrativní činnosti související s provozem kanalizace obcí
Brada- Rybníček a Kbelnice a odborného zástupce provozovatele kanalizace .

DSO Brada-Rybníček a Kbelnice
vyzývá ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. zákona o veřejných zakázkách (dále
zákon) zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku
Poradenství pro provozování kanalizace v obcích Brada-Rybníček a Kbelnice
Zadavatel:
sídlo:
IČ:
právní forma:
statutární orgán:
mobil, e-mail:

Dobrovolný svazek obcí Brada–Rybníček a Kbelnice
Brada–Rybníček, Rybníček 30, 506 01 Jičín 1
043 65 895
771 – svazek obcí
Ing. Jaroslav Leksa, předseda svazku
+420 606 623 505, leksovi@gmail.com

1.Název a popis předmětu zakázky
Zakázka je na zajištění činností odborného zástupce provozovatele kanalizace ve smyslu
Zák. 274/2001 Sb. , § 6, odst. 2, písm.c) – základní plnění., na administrativní činnost a
poradenství související s provozováním kanalizace, zajištění odběrů a analýz vzorků
odpadní vody akreditovanou laboratoří s názvem :
Poradenství pro provozování kanalizace v obcích Brada-Rybníček a Kbelnice

2.Poskytnutí zadávací dokumentace - přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je pro obeslané uchazeče součástí výzvy k podání nabídky;
zadávací dokumentaci lze u zadavatele na základě uveřejněných informací vyžádat.
Dokumentace bude odeslána uchazeči nebo po dohodě vydána osobně v nejkratším
možném termínu.

3.Doba plnění zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, kódy CPV

Předpoklad zahájení doby plnění:
září 2017
Doby plnění:
na neurčito, předpokládá se partnerství po dobu provozování kanalizace dobrovolným
sdružením
Maximální předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 80 000 Kč za kalendářní rok
provozování kanalizace
zakázka je na služby
Kód CPV: 7941
4.Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace uchazeče
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu
ustanovení § 53, odstavec 1 zákona čestným prohlášením, profesních kvalifikačních
předpokladů výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní uchazeč zapsán, aby mohl zadavatel zkontrolovat, že nabídka je podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, čestným prohlášením o tom, že uchazeč
disponuje dokladem oprávnění k podnikání a dlouhodobě se zabývá poskytováním
kompletních služeb v oblasti vodohospodářské činnosti a osvědčeními prokazujícími
způsobilost pro poskytování těchto služeb, ekonomickou a finanční způsobilost uchazeče
plnit veřejnou zakázku čestným prohlášením a čestným prohlášením, že v posledních pěti
letech poskytuje služby s obdobným předmětem plnění .
Způsob prokázání kvalifikace je podrobně popsán v zadávací dokumentaci.
5.Ostatní požadavky zadavatele na uchazeče
Vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy se zadavatelem doklad o pojištění na
škody způsobené svou činností třetí osobě . Doklad o pojištění bude nedílnou součástí
smlouvy; bez předložení tohoto dokladu nemůže být smlouva podepsána. Pro účely
prokázání kvalifikace požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení o sjednaném
pojištění uchazeče.

6.Smluvní vztah
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.

7.Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůtu pro podání nabídky zadavatel stanovil na 17. červenec 2017 a to nejpozději do
18:00 hodin.

Písemné nabídky v českém jazyce se přijímají výhradně na adrese zadavatele Dobrovolný
svazek obcí Brada–Rybníček a Kbelnice , Rybníček 30, 506 01 Jičín 1, a to do konce lhůty
pro podání nabídek. Osobní podání nabídky doporučuje zadavatel předem konzultovat a
domluvit se zástupci zadavatele. Riziko pozdního doručení nabídky nese plně uchazeč.

8.Způsob hodnocení nabídek
Kriteria pro hodnocení nabídek jsou :
1.Komplexnost nabízených služeb (nabídka všech činností podle bodu 2.1. zadávací
dokumentace = 100 %)
s váhou 30 %
2. Prokázání zkušeností s prováděním obdobných služeb doložením max. 10 referencí
(10 referencí = 100%)

s váhou 30%

3. Cena nabízených služeb bez DPH

s váhou 40 %

9.Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu
stanovil zadavatel s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky na 60
dnů.

10.Vyhrazená práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou přípustné.
Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací zpřesnit nebo doplnit zadávací
podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.

Brada–Rybníček, dne 29.6.2017

Ing. Jaroslav Leksa, předseda svazku
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