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VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE

která je zadána v souladu s § 18 odst. 3 zákona č, 13712006Sb., o verejných zakázkách, v platném zněnl (dále
jen .zákorř) - veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Název vefejné zakázky: "Pilníkov - ČOV a kanalizace"

Zadavatel

Název/obchodnffinna: Město Pilnfkov

IČ: 00278190

Adresa sfdla I mfsta Náměstl čp. 36, 542 42 Pilnlkovpodnikánf:

Osoby oprávněné za JirI Haken - starosta městazadavatele jednat:

Kontaktnf osoba: Jifl Haken

Telefon, fax,mobil: 499 898 9221499898 9221603558 852

E-mail: starosta@pilnikov.cz
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Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou v souladu s
§ 18 odst. 3 zákona Č. 13712006Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněnl (dále jen .zákon")

VyzÝVÁ K PODÁNí NABíDKY.

1. Vymezenr pfedmětu vefejné zakázky a jeho technická specifikace

Služby architektů

CPV
71000000~

jednotky
soubor

množství

1

Předpokládaná cena plněni veřejné zakázky: 1 800,- tis. Kč bez DPH.

Předpokládaná cena investičnlch nákladů stavby 83 000,- tis. Kč bez DPH.

Předmětem plněni veřejné zakázky malého rozsahu je vypracováni projektové dokumentace pro stavebnl
povoleni, zajištění geologického průzkumu nutného pro vypracování PO, geodetické zaměřeni lokality potřebné
pro vypracováni PO, projednáni projektové dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a účastnlky řízen!
včetně vydáni stavebnlho povolenI na stavbu: "Pilnlkov - ČOVa kanalizace".

Popis plněnI veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle zákona Č. 183/2006 Sb. (stavebnl zákon) a jeho
prováděclch předpisů. Pi'i zpracováni PO budou dodrženy vyhlášky č. 49912006Sb., o dokumentaci staveb a Č.

146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace projektových staveb.
Součásti PO kanalizace budou odbočky pro možnost napojeni jednotlivých nemovitostI.
Projektová dokumentace pro SP bude vypracována do podrobnosti, které specifikují předmět veřejné zakázky
v rozsahu nezbytném pro zpracováni nabldky na dodavatele stavby, dále bude obsahovat soupis stavebnlch
pracl, dodávek a služeb s výkazem výměr v tištěné a elektronické podobě.

Na výše uvedenou stavbu je vypracována PO pro územnl řlzenl a vydáno platné územní rozhodnutí.
Projektová dokumentace pro územnl řízent řeší následujlcl rozsah:
Vybudováni čav pro 1800 Ea včetně přlpojek (voda, elektro) a přístupu, vybudováni gravitačnl kanalizace
předpokládané délky 6 026 m, vybudovánI výtlačného kanalizačnlho řadu předpokládané délky 7 386 m a
vybudováni 12 čerpaclch stanic včetně přfpojek elektro.
Vzhledem k tomu, že při zpracováni PO k ÚŘ se na navrženou čav měla nap<?,jiti obec Vlčice, která odstoupila
od záměru vybudováni kanalizace do Pilnlkova a čištěni odpadnlch vod na cav v Pilnlkově, bude ze strany
zpracovatele projektu nutné provést nové posouzení kapacity čav a napojeni osady Letná. Cena za přlpadné
změny projektové dokumentace ke stavebnlmu řlzenl vůči PO pro územnl řlzenl bude zahrnuta do předložené
cenové nabldky. Při zpracováni PO budou dodrženy veškeré podmlnky uvedené v územnim rozhodnuti,
vyjádřenlch vydaných k územnlmu řlzenl a ve smlouvách o smlouvách budoucfch.

Podrobný popis a rozsah je uveden v projektové dokumentaci pro územnl řízenl. Do projektové dokumentace pro
územnl řízeni je možné nahlédnout u zadavatele po telefonické dohodě s kontaktnl osobou.

2. Požadavky na způsob zpracovánr nabrdkové ceny, platebnr podmrnky

Uchazeči stanovl celkovou nabldkovou cenu za celé plněni veřejné zakázky.
Nabldková cena bude uvedena v členěnI: nabldková cena bez daně z přidané hodnoty, samostatně DPH a
nabldková cena včetně DPH.
Nabldková cena v této skladbě bude uvedena na kryclm listu nabldky - přnoha č, 1.

Nabldková cena bude stanovena jako cena "nejvýše pHpustná". Nabldková cena bude obsahovat veškeré
náklady na splněni zakázky.

Nabldková cena bude uvedena v podepsaném návrhu smlouvy o dl1o, která bude nedllnou součásti nabldky.
Smlouva o dl/o bude podepsána oprávněnou osobou.

Vzhledem k rozsahu zakázky zadavatel zvažuje rozděleni stavby na čtyfi samostatné stavby (etapy). Z tohoto
důvodu se požaduje celková nabldková cena za vypracováni projektové dokumentace a vydáni stavebnlho
povoleni rozdělit na jednotlivé stavby (etapy). Přlloha Č. 2.

I. etapa -čav
Stoka A, B, B1, B2, B3, B4, B5, 86, 86-1, C, F, F1, F2, I, J, J-1 v celkové délce 3 151 m
Tlaková stoka V1 část, V1-5, V2, VS, V5-1. V6 v celkové délce 2 062 ma 4 čerpacf stanice
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II. etapa -stoka 0,01,02,03,04,05, E, E1, E2, K, K1 v celkové délce 1940 m
- tlaková stoka V1, V1-1, V1-2, V1-3, V1-4, V3, V7, V9 v celkové délce 2 433 m a 2 čerpací stanice

III. etapa -tlaková stoka V4, V4-1, V4-2, V4-2-1, V4-2-1-1, V4-3, V4-4, V4-4-1, V4-4-2 v celkové délce 2 466 m
a 1 čerpaci stanice

IV. etapa - stoka G, G1, H v celkové délce 935 m
- tlaková stoka VB, V10 v celkové délce 425 m a 2 čerpacl stanice

Platebnl podmlnky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou problhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou
uváděny v Kč.
Splatnost daňových dokladů je minimálně 30 dnů od obdrženi daňového dokladu od zhotovitele.

Návrh na platby v průběhu zpracováni projektové dokumentace budou navrženy pfedkladatelem a budou
uvedeny v návrhu smlouvy o dllo. Zadavatel si vyhrazuje právo pfed podpisem smlouvy o návrhu plateb jednat.

Platnost předložené cenové nabldky:

Nabldková cena bude platná minimálně do 31.10. 2012

3. Podmlnky, pli jejichž splněni je možno překročit výii nabfdkové ceny

Zadavatel nepi'ipouštl překročení nabldkové ceny vyjma změny sazby OPH.

4. Doba plněni

Zahájeni plněni předpoklad: od 1.07.2011
Ooba plněni - termln vypracováni PO a vydáni stavebnlho povoleni je pfedmětem hodnotlclch kritérií proto se
nestanovuje, bude uvedeno pfedkladatelem nabldky v příloze Č. 3
Mlsto plněni: Pilnlkov
Ukončenlm plněni se rozumI předání kompletnl PO včetně všech dokladů zlskaných pro vydáni stavebnlho
povoleni a stavebnl povoleni s nabřtlm právní moci. PO včetně dokladové části bude předána v 6-ti výtiscich.

5. Návrh smlouvy o dno

Součásti nabldky bude návrh smlouvy o dllo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Smlouva musl také obsahovat:

Ustanoveni o ceně
Ustanoveni o délce záruční doby
Ustanoveni o smluvnl pokutě za nedodrženi termlnu plněni
Penále za nedodrženi termlnu odstraněni reklamovaných vad
Ustanoveni o tom, že každá faktura vystavená dodavatelem musl obsahovat člslo a název projektu, ze
kterého je stavba financovaná

6. Kritéria hodnoceni - váha v %

Základnlm hodnotfclm kritériem pro zadáni vefejné zakázky je ekonomická výhodnost nabldky.

Zadavatel pro hodnoceni ekonomické výhodnosti stanovil následujlcl dnčl hodnotlcl kritéria a přiřazuje jim

následujlcl váhy

a) Nabldková cena 60 %

b) Termln vypracováni PO 15 %

c) Výše penále za nedodrženi termlnu 15 %

d) Zkušenosti s dotačnlmi tituly - reference 10 %
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a) Nabidková cena.
Celková nabidková cena bez OPH za celé plněni veřejné zakázky malého rozsahu na služby.

b) Termin vypracováni PO.
Terminem vypracováni PO se rozumi vypracováni PO včetně vydáni stavebniho povoleni s nabytím
právní moci pro celou zakázku. Oilči terminy plněni po jednotlivých etapách nejsou předmětem hodnocenI.

c) Výše penále za nedodrženi termlnu.
Penále za nedodrženi termlnu předání PO a stavebnlho povoleni v právní moci bude uvedeno v Kč za
den prodlenl.

d) Zkušenosti s dotačnlmi tituly - reference.
Uvedené stavby s IN nad 40 mil. Kč, které byly financovány z dotačnich titulů. Bude doloženo
osvědčen lm, které musl obsahovat IN realizované služby, dobu a misto plněni, kontakt na zodpovědnou
osobu.

Hodnoceni bude provedeno následujlclm způsobem:

Pro hodnoceni nabidek použije hodnotlcl komise bodovaci stupnici v rozsahu O až 100. Každé jednotlivé nabidce
je dle dilčiho kritéria přidělena bodová hodnota, která odrážl úspěšnost předrnětné nabldky v rámci dllčlho
kritéria. Pro člselně vyjádl'itelná kritéria, pro která má nejvhodnějši nabldka maximálnl hodnotu kritéria, napřiklad
výše smluvnl pokuty, ziská hodnocená nabldka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nabldky k hodnotě nejvhodnějšl nabldky. Pro člselně vyjádfltelná kritéria, pro která má nejvhodnějšl
nabldka minimálni hodnotu kritéria, například cena nabidky, doba vypracováni PO, zlská hodnocená nabldka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnějši nabldky k hodnocené nabidce.
Pro kritéria, která nelze vyjádl'it člselně, sestavl hodnotící komise pořadl nabidek od nejvhodnějšl k nejméně
vhodné a přiřadl nejvhodnějšl nabldce 100 bodů a každé následujlcl nabldce přiřadl takové bodové ohodnoceni,
které vyjadřuje miru splněni dflčlho kritéria ve vztahu k nejvhodnějšl nabldce.

Bude-Ii hodnotlcl komise považovat hodnotu jiného dllčlho kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše
uvedený postup nepoužije a nabldce v rámci tohoto kritéria přiřad] O bodů. Tento postup je hodnotlci komise
povinna odůvodnit ve zprávě o posouzeni a hodnoceni nabídek ..

Jednotlivým dllčlm kritérilm jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní
zadávaci řízen! tak, že jejich součet je celkem 100.

7. Variantnf telenf

Zadavatel nepřipouští variantni řešení.

8. Žádost o dodatečné informace k zadávacfm podmfnkám

Žádost o dodatečné informace k zadávacfm podmfnkám je možno podat a doručit plsemně kdykoli v průběhu
lhůty pro podáni nabldek, nejpozději však 5 dnů před uplynutlm lhůty pro podáni nabldek.

Žádost o dodatečné informace k zadávacim podminkám musl být plsemná (poštou, fax, e-mail) a musl být
doručena na adresu: Městský úřad Pilnikov, Náměstl čp. 36, 54242 Pilnlkov, kontaktnl osoba Jiřl Haken, tel.:
499898922, fax: 499 898 922, mobil: 603558 852, e-mail: starosta@pilnikov.cz

Prohlldka mfsta plněnf.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která je umlstěna na veřejně přistupném mlstě, termln prohlldky mlsta
plněni se nestanovuje.
Prohlldku mlsta plněni je možné dohodnout telefonicky s kontaktni osobou zadavatele.

9. Lhůta pro podánf nabfdek

Nabfdku doručte na adresu zadavatele nejpozději do:

Oatum: 13.6.2011 Hodina: 15:00 hodin

"Pilníkov - ČOV a kanalizace"
4



10. Adresa pro podáni nabidky a jiné upfesňuUci údaje pro podáni nabidky

Pro podáni nabldky platí ustanoveni § 69 zákona. Ooručenl v uzavřených obálkách označených názvem veřejné
zakázky a adresou uchazeče.

Nabldky mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu zadavatele výběrového rlzenl v úfedni dny a denně od
800 do 1100 hodin: Městský úfad Pilnlkov, Náměsti čp. 36,54242 Pilnikov a to v fádně uzavřeně obálce,
označené nápisem

"SOUTĚŽ - Pilnfkov - ČOV a kanalizace" NEOTVíRATI

Nabldky je možné též zaslat doporučeně na adresu zadavatele. Oatem podáni se rozuml převzetí nabldky na
podatelně Městského úřadu v Pilnlkově. Nabldka musl být podána před lhůtou pro podáni nabldek.

Nabldka bude předložena v jednom vyhotovenI.
Zadavatel požaduje předložení nabldky v následujlclm členěni:
- Krycl list nabldky (příloha č. 1)
- Přllohy č. 2 - 4
- Doklady o splněni kvalifikace
- Návrh smlouvy o dllo

11. Otevlráni obálek s nabidkami

Oatum: 13.6. 2011 Hodina: 16:00 hodin

otevlránl obálek s nabldkami se uskutečni v zasedacl mlstnosti na adrese zadavatele. otevlránl obálek
s nabldkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabldku do konce lhůty pro podáni
nabldek.

Zadávaci lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabldkou je do 31.08.2011.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávacl řlzení dle §84 zákona.
Výběrem nejvhodnějšl nabldky uchazeče nevzniká právnl vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat
o konečném zněnl smlouvy o dllo.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávacl řízenl bez uvedeni důvodu.

13. Dalši části výzvy k podáni nabidky - pfflohy

• Příloha č. 1 - Krycl list nabldky
• Příloha Č. 2 - Rozděleni celkové nabldkové ceny po etapách a po jednotlivých fázlch
• Přřloha Č. 3 - Obchodnl podmlnky navrhované uchazečem, které jsou předmětem hodnoceni
• Přlloha Č. 4 - Ollčl termlny vypracováni PO a vydáni stavebnlho povoleni po etapách
• Přlloha Č. 5 - Kvalifikačnl dokumentace
• CO na kterém jsou přílohy Č. 1 až 4 a část PO k ÚŘ (C. Souhmná technická zpráva,

0.01 Situace územ I, 0.02 Katastrálnl mapa 1.cást, 0.03 Katastrálnl mapa 2.cást, 0.04
Katastrálnl mapa 3.cást, 0.05 Katastrálnl mapa 4.cást, 0.06 Katastrálnl mapa 5.cást)

V Pilnlkově dne 25. 5. 2011

Za zadavatele
Jirl Haken - starosta města

,.-~ Město
,,_ PILNÍKOV
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