VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku
zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění,

s názvem: „Projektové a inženýrské služby na akci
„Sirá – odkanalizování a vodofikace obce“
1. Zadavatel:
Název zadavatele: Obec Sirá
se sídlem:
Sirá č.p. 52, 337 01 Rokycany
IČ:
004 78 512
Telefon:
+420 724 180 339
Kontaktní osoby: Ing. Hana Nováková - starostka obce
Kategorie zadavatele: Veřejný
E-mail:
obecsira@seznam.cz
2. Druh a předmět veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky: služby
Předmět veřejné zakázky: zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, zajištění inženýrský
činností k vydání společného povolení stavby a zpracování žádosti o dotaci a dále zpracování projektové dokumentace pro
provádění stavby, soupisu stavebních prací a kontrolního rozpočtu stavby a spolupráce při realizaci výběrového řízení na
zhotovitele stavby.
Zadavatel předpokládá, že projekt bude spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí z Národního programu Životní prostředí.
3. Zadávací dokumentace:
ZD je k dispozici v elektronické podobě u zadavatele – objednávku zašlete prosím e-mailem nebo poštou na adresu
zadavatele.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1 Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele uvedenou výše a to doporučenou poštou, osobně nebo kurýrem.
4.2 Nabídky vypracované, zabalené, označené a v počtu dle zadávacích podmínek musí být doručeny nejpozději do 18,00 hod.
místního času, dne 18.3.. Nabídky doručené pověřené osobě v předstihu zůstanou až do doby stanovené pro otevírání obálek
s nabídkami neotevřené u zadavatele.
4.3 Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky,
které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od zástupce uchazeče.
4.4 Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele.
5.
-

Požadavky na splnění kvalifikace
základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení dle ZD
profesní kvalifikační předpoklady OR, ŽL, autorizace Stavby vodního hospodářství
technické kvalifikační předpoklady – alespoň 3 služby za poslední 3 roky (realizace DUR a DSP) pro stavby obdobného
charakteru – kanalizace a ČOV min. pro 250 EO, v hodnotě investičních nákladů jedné akce min. 28 mil. Kč bez DPH.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Zadávací lhůta je stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
7. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se může zúčastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
8. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti nabídek – hodnotící kritéria:
Výše nabídkové ceny (60 %) a Profesní zkušenosti (40 %).
V Siré, dne 3.3. 2020
Vyvěšeno: 3.3.2020
Sejmuto: 18.3.2020

Razítko a podpis zadavatele

