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Výzva k podání nabídky
na stavební práce zadané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – veřejná zakázka malého rozsahu
(zadávaná dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP)

„CHOCOMYŠL – VRT HV 01“
Zadavatel:

Obec Chocomyšl
Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč
IČ: 00572527
Statutární zástupce: Josef Eger – starosta obce

Obec Chocomyšl Vás tímto vyzývá k podání nabídky na
hydrogeologického vrtu v souladu s touto výzvou a jejími přílohami.

provedení

průzkumného

Kontaktní osobou pro soutěž je: Karel Abrhám - osoba pověřená administrací soutěže, email:
abrhamk@seznam.cz, +420 777574145).
Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici dalším případným uchazečům a bude jim
zaslána v elektronické podobě na základě písemné žádosti doručené na emailovou adresu:
abrhamk@seznam.cz
Popis předmětu zakázky
Předmětem výzvy je nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na dodávku stavby „CHOCOMYŠL
– VRT HV 01“.
Na místě, upřesněném předcházejícím geofyzikálním měřením bude vyhlouben průzkumný
hydrogeologický vrt HV 01 hluboký 40,0 m. K vrtání bude použito rotačně příklepné technologie
ponořeného kladiva. Protože tato technologie využívá k výnosu vrtné drti stlačeného vzduchu, je
možné průběžně sledovat i úrovně přítoku vody do vrtu. To umožňuje optimalizaci hloubky vrtu a
jeho výstroje. Vrt bude hlouben vrtným průměrem 254 mm tak, aby ho bylo možno vystrojit PE
zastižených přítoků a
petrografického profilu a budou tvořit cca 60 % délky výstroje. Proti pronikání povrchové vody
bude vrt do hloubky cca 2,0 m chráněn jílovým zapažnicovým těsněním. Zbytek mezikruží mezi
stěnou vrtu a pažnicemi bude opatřen stabilizačním a filtračním obsypem z granulovaného
kameniva.
Průzkumný vrt HV 01 bude po kvantitativní stránce ověřen 13-ti denní simultánní čerpací
zkouškou metodikou ustáleného proudění společně se stávající studnou. Na jejím začátku bude
odebrán vzorek vody na laboratorní stanovení základních chemických parametrů a na konci
vzorek, z něhož bude provedena analýza dle požadavků Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Po ukončení
čerpání bude následovat stoupací zkouška, prováděná a vyhodnocená metodikou neustáleného
proudění pro získání základních migračních parametrů. Dále jen předmět plnění mezi
zadavatelem jako objednatelem a uchazečem jako zhotovitelem.
Stavba bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu
životního prostředí prostřednictvím OPŽP. Realizace stavby bude provedena v souladu
s podmínkami Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“) podoblast
podpory 6.6. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude
uchazečem akceptována.
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Klasifikace předmětu zakázky
Kód CPV
45120000-4

Popis
Průzkumné vrtné práce

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na
prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny dále v textu výzvy.
Místo Plnění
katastrální území Obce Chocomyšl.
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, místo plnění je volně přístupné.
Předpokládaná cena:

274.000,- Kč bez DPH

Lhůtu a místo podání nabídky
Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených
názvem zakázky „Chocomyšl – vrt HV 01“ a nápisem „neotvírat – soutěž“, a adresou
uchazeče, opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče.
Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 29.10.2014 do 16,00 hod.
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně a to
v úřední hodiny:
Pondělí 18.00 - 20.00 hodin
Úterý 9.00 - 11.00 hodin
Pátek 9.00 - 11.00 hodin na adresu zadavatele:
Obecní úřad Chocomyšl, Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč
Osobní předání nabídky je potřebné si předem domluvit na tel. č. 379 494 306, nebo 724185879.
Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 29.10.2014 v 16,05 hod. na úřadě obce Chocomyšl. Otevírání
obálek je pro uchazeče veřejné.
Otevírání obálek s nabídkami provede komise ustanovená zadavatelem.

Hodnotící kritéria
Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude
zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Kvalifikace potřebná pro plnění předmětu zakázky (požadované doklady k prokázání
kvalifikace):
Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč:
- prostou kopií výpisu z OR
- prostou kopií živnostenského listu – tj. oprávněním k podnikání pro předmět zakázky
- čestným prohlášením dle přiloženého vzoru podepsaným oprávněnou osobou uchazeče
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Technické a kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
- seznam obdobných min. 3 zakázek za poslední 3 roky s uvedením kontaktu na objednatele
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni ode dne podání nabídky do 30.11.2014.

Další požadavky pro plnění zakázky
Pokud uchazeč předpokládá provedení prací v součinnosti se subdodavatelem, je povinen
v nabídce uvést, na které části díla se bude subdodávka vztahovat a uvést obchodní název
předpokládaného subdodavatele.
Obsah a forma nabídek
- požadované doklady k prokázání kvalifikace
- návrh smlouvy o dílo dle přiloženého vzoru podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
- cenová nabídka vypracovaná uchazečem v rozsahu předaného soupisu prací
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení oproti zadání.
Nabídka bude vyhotovena ve 2 provedeních – 1x originál a 1 x prostá kopie
Nabídka – originál i kopie - bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh
např. tak, že budou listy svázány provlečenou šňůrkou, která bude zajištěna přelepkou
s podpisem uchazeče. Nabídku lze zajistit i jiným obdobným způsobem. Nabídka nebude
obsahovat volné listy, přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke kompletnímu splnění
zakázky. Uchazeč odpovídá za její úplnost při ocenění celé zakázky v rozsahu předaného
soupisu prací. Nabídková cena bude definována jako cena za celou zakázku v cenové úrovni platné
v době předpokládané realizace.

Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou uhrazeny na základě měsíčních
faktur, které budou doloženy soupisem provedených prací a dodávek za fakturační období.
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
Splatnost daňového dokladu je min. 30 dnů.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy v průběhu
lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje
právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se
žádným uchazečem. Uchazeči nevzniká nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním a
podáním nabídky.
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Požadavek zadavatele
V případě, že nemůžete z kapacitních, nebo jiných důvodů podat nabídku, oznamte tuto
skutečnost neprodleně zadavateli, případně osobě pověřené administrací soutěže..
V Plzni, dne 10.10.2014

…………………………………………
Abrhám Karel
pověřený administrací soutěže
Přílohy:
- soupis prací
- tech. dokumentace
- vzor čestného prohlášení
- vzor smlouvy o dílo

Osoba pověřená administrací soutěže:
kontakt kancelář:
AB engineering – Abrhám Karel
Na Roudné 31, 301 00 Plzeň
tel.: 777574145
mail:abrhamk@seznam.cz

