Zadávací podmínky – soutěžní podmínky
Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Statutární osoba:

HYDRO&KOV s.r.o.
27720161
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Ing. Miroslav Ježek, Miroslav Ježek, Petr Ježek- jednatelé

Tel:

+420 384 722 033

Email:

info@hydrokov.cz , jezekm@hydrokov.cz

Pověřená osoba:
IČ:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Universal Solutions s.r.o.,
03470300
Francouzská 404, 39701 Písek
Gabriela Vaciková
+420 777 28 25 22
universalsolutions@email.cz

Název veřejné zakázky: „TDI, koordinátor BOZP – Rekonstrukce bývalého rybářského
objektu v Třeboni“.
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malé hodnoty na služby.

1. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:
1.1. Požadavky a způsob zpracování nabídkové ceny
Cena celkem za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná bez DPH, DPH
a včetně DPH v Kč. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace.
Nabídkovou cenu uvedou uchazeči v členění:
- Cena díla bez DPH
- DPH
- Cena díla s DPH
Předpokládaná hodnota zakázky: 880.000 Kč bez DPH
Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace.
1.2 Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu
Nabídkovou cenu lze překročit pouze v následujících případech:
1.2.1 V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů, mající vliv na
výši nabídkové ceny.
1.3 variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

1.4 požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího
předložení
1.4.1. Nabídky budou zpracovány v českém jazyce
1.4.2. Nabídka bude zabezpečena tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny
provázkem, ten bude zavázán na uzlík a přelepen na titulní straně nabídky samolepící
papírovou páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem účastníka zadávacího řízení.
1.4.3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
1.4.4. Součástí nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1), kde účastník zadávacího řízení
uvede: celkovou cenu bez DPH, předmět nabídky, základní údaje o zadavateli, pověřené osobě,
účastníkovi zadávacího řízení, vč. osob zmocněných k dalším jednáním.
1.4.5. Účastník zadávacího řízení předloží vyplněným zadavatelem návrh příkazní smlouvy
1.5 zadávání části zakázky jiným osobám
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má
v úmyslu zadat jiným osobám. U těchto poddodavatelů uveďte identifikační údaje, druh
činnosti a věcné vymezená podílu na předmětu veřejné zakázky.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(poddodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením skutečnosti.
1.6 další požadavky
1.6.1. Jistota
Zadavatel jistotu nepožaduje
1.6.2 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, pro kterou uchazeč svojí nabídku vázán. Uchazeč je svojí nabídkou
vázán po dobu 90 dnů ode dne podání nabídky.
2. Obchodní podmínky
2.1 Práce budou propláceny průběžně, měsíčně zpětně po dobu stavební realizace projektu
(Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni), práce budou uhrazeny zadavatelem
vždy měsíčně zpětně na základě faktur ve dvou výtiscích, které budou splňovat náležitosti
daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, s ohledem na požadavky
poskytovatelů a bude v nich uveden název akce a číslo smlouvy zadavatele.
2.2 Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
2.3 Faktura bude splatná ve lhůtě min. 30 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny
uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn
fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
2.4 Uchazeč může nabídnout lepší platební podmínky, než je uvedeno výše.
2.5 Uchazeč dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platné,
znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Minimální doba archivace
dokladů pro tuto dodávku je 10 let. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat odstavce o
spolupůsobení při finanční kontrole.

3. Další podmínky
3.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na činnosti technický dozor investora a
koordinátora BOZP.
Podrobnější přehled jednotlivých činností je definován v návrhu Příkazní smlouvy.
3.2 Podklady pro plnění zakázky:
Dle projektové dokumentace
3.3 Doba a místo plnění:
Předpokládané zahájení služby:

Dle výzvy zadavatele k zahájení činnosti

Předpokládané dokončení služby:
Technický dozor investora (TDI) – po dobu 18 měsíců, lhůta začíná běžet dnem uzavření
smlouvy.
Koordinátor BOZP – po dobu 18 měsíců od zahájení realizace stavebních prací.
Místo plnění:

k.ú. Třeboň, Rybářská 801

4. Prokázání kvalifikace účastníka zadávacího řízení:
4.1 Základní způsobilost dodavatel prokáže, když čestně prohlásí, že:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží;
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situace podle
právního řádu země sídla dodavatele.
4.2 Splnění profesní způsobilosti dodavatel prokáže předložením:
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 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, starší 90 kalendářních dnů.

b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušené
živnostenské oprávnění či licenci
c) osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby

4.3 Splnění technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením::
a) Seznamem minimálně 3 obdobných služeb provedených účastníkem za poslední 3 roky:
Minimálně 3 zakázky výkonu činnosti technického dozoru investora při výstavbě či
rekonstrukce pozemních staveb v minimálním souhrnném objemu investičních nákladů
stavby 5.000.000 Kč bez DPH a to formou osvědčení objednatelů. Tato osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění a kontaktní údaje objednatelů a musí obsahovat
údaje o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.
4.4 Splnění ekonomické a finanční kvalifikace dodavatel prokáže předložením:
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným
prohlášením viz příloha.
5. Způsob hodnocení nabídky
Hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky –
nejnižší nabídková cena.
Nabídky budou seřazeny sestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
a) Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail,
pošta) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba
Gabriela Vaciková e-mail: universalsolutions@email.cz . Dodatečné informace k zadávacím
podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 2 pracovních
dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny stejným způsobem, jakým byla
uveřejněna zadávací dokumentace.
b) Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez předchozí žádosti.
6. Organizace zadávacího řízení
6.1 Soutěžní lhůta:
Soutěžní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání k podání nabídek a končí
31. 03. 2017 v 10:00 hodin, otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle kontaktní
osoby: Gabriela Vaciková- Universal Solutions s.r.o., Pražská 286, 397 01 Písek.

6.2 Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat:
Nabídky musí být podány a doručeny do 31. 03. 2017 v 10:00 hodin na adresu kontaktní osoby
Gabriela Vaciková- Universal Solutions s.r.o., Pražská 286, 397 01 Písek.
6.3 Prohlídka místa plnění:
Veškerá místa plnění nejsou volně přístupná, pouze po telefonické dohodě. Tel:
+420 384 722 033, 728 259 163
7. Práva zadavatele:
Zadavatel nepřipouští do konce soutěžní lhůty zveřejnění jmen a adres účastníků soutěže.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění
doplnění podmínek soutěže nebo její zrušení, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, a to i
bez udání důvodů. Zadavatel so vyhrazuje právo o smlouvě o dílo jednat a upřesnit její
konečné znění v rámci nabídnutých podmínek uchazeče. Uchazeči nemají nárok na úhradu
nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. Zhotovitel ručí za práce prováděné jeho
poddodavateli, tak jako by je prováděl sám.

………………………………..
Ing. Miroslav Ježek- jednatel společnosti

