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Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu životní prostředí

Účastník:

T

Dle rozdělovníku, k uveřejnění

L

VÝZVa K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZrNÍ
Zpracovatel projektové dokumentace ve stupni DPS

,,Trhová Kamenice - kanalizace a čOV*

Zadávací řízení je vedeno jako zakázka malého rozsahu v uzavřené výzvé

1. Identifikace zadavatele
název: Městys Trhová Kamenice
sídlo: Raisovo náměstí č,p, 4,539 52 Trhová Kamenice
právníforma: Obec (kód: B01)
IC, DIC: OO2 7L 055/CZO0277055
statutární orgán: Ing. Iva Dostálová, starostka
bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 11416613O9/OB00
tel., fax: +42O 469 315 57I/+42O 469 333 101
e-mail,datováschránka: starosta@trhovakamenice,cz,zxzbax4

Osoba pověřená zadavatelskou činností
název: INGENIRING KRKONOšE a.s.
sídlo: Horská 634, 547 01 Trutnov
lČ, oIČ: 274724g3,CZ274724g3
statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva
tel. fax, mobil: +42O 499 828 O23, +42O 737 O20 O2I
e-mail,datováschránka: info@inoeniring.cz,3kkeizk

2. Informace o druhu a předmětu zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího zpracovatele projektové dokumentace ve
stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) akcé ,,Trhová Kamenice - kanalizace a ČOtt' dte
Vyhlášky č.405/2077 Sb. o dokumentaci staveb pro připravovanou stavbu s řešením stokové sítě jako
spádové gravitační s čistírnou odpadních vod. Projektová dokumentace bude zpracovaná pro všechny
stavební objekty a provozní soubory včetně veřejné části kanalizačních přípojek.

Předmět plnění bude ve čtyřech vyhotoveních, a to v tištěné ielektronické formě (na CD). Elektronická
forma dokumentace musí mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu a musí obsahovat:
- textovou část ve formátu běžných textových editorŮ (např. soubory TXT, RTF, DOC),
- výpoČtovou část ve formátu obvyklých tabulkových editorŮ (např. soubory XLS),
- výkresovou Část v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory DWG, DXF) a v PDF.

Budoucízhotovitel bude zadavateli plně odpovědný zazpracováníDPS v souladu s platnou legislativou.

Podkladem pro zhotovené dokumentace je projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení na
tuto stavbu zpracovaná v říjnu 2017 podzakázkovým číslem 535.P3.17 společností RECPROJEKT s.r.o.,
IC: 260 74327, Fáblovka 404, Polabiny,533 52 Pardubice, tel: 7767O9 092, www.recprojekt.cz, která
je spolu s dokumentacíve stupni DUR nedílnou součástí zadávací dokumentace,

Předmět veřejné zakázky je klasifikován kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC:
7t322OO0-7 - technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací.

3. Doba plněnizakázky
Zahájeni doby plnění je bezodkladně po podpisu smlouvy; předpoklad duben 2018
Termín předání DPS nejpozději do 30. 9. 2018
V případě, že z jakýchkoliv dŮvodŮ na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby
plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín
ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zŮstává nezměněna.

výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - strana 1 (celkem 2)
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4. Podmínky poskytnutí zadávaci dokumentace
Zadávací dokumentace včetně pokynŮ ke zpracování nabídky je pro obeslané účastníky součástí výzvy,
Ostatním účastníkŮm, kteří o zadávaci dokumentaci požádají na základě zveřejněných informacÍ, bude
odeslána osobou pověřenou zadavatelskou činností bezodkladně poštou či jiným domluveným
zpŮsobem, případně si je možno je vyzvednout v sídle osoby pověřené na adrese Horská 634, Trutnov.

5. Místo plnění zakázky
Budoucím místem realizace je Městys Trhová Kamenice, Projekční práce budou plněny v sídla ÚČastníka
- zhotovitele; místem předání předmětu plnění je sídlo objednatele.

6. Požadavky zadavatele na způsobilost a kvalifikaci dodavatele
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní a profesní zpŮsobilosti a technické kvalifikace
dodavatele. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhŮtě pro podání nabídek.

Dodavatel prokáže základní zpŮsobilost ve smyslu § 74 Zákona čestným prohlášením, profesní
zpŮsobilost ve vztahu k České republice ve smyslu § 77 Zákona předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyŽaduje,
dokladu k oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a dokladu
osvědčujícího odbornou zpŮsobilost dodavatele nebo dispozice osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
zpŮsobilost zabezpečuje, Dokladem se rozumí autorizace v oboru vodohospodářské stavby. Zadavatel
připouští splnění profesní zpŮsobilosti předložením čestného prohlášení o jejím splnění.

Splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 Zákona předložením seznamu sluŽeb poskytnutých v
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Zadavatel stanoví, že dodavatel splní tuto kvalifikaci, pokud za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řizení realizoval zhotovení alespoň tři obdobné projekty ve stupni pro územní rozhodnutÍ,
stavební povolení nebo provádění stavby, přičemž alespoň jeden z uvedených projektŮ řešil kanalizaci a
ČOV s minimálním investičními náklady 100 mil. Kč bez DPH a alespoň dva z uvedených projektŮ řeŠity
kanalizaci a ČOV s minimálním investičními náklady 50 mil. Kč bez DPH kaŽdého z nich.

Zadavatel dále požaduje předložení čestného prohlášení o pojištění odpovědnosti účastníka za škody
zpŮsobené třetí osobě s částkou předmětného pojištěnív minimální výši plnění 1 000 000,- KČ.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta oro oodání nabídek končídne 11. 4. 2O18 v 9:OO hodin.
Místem pro podání nabídek je detašované pracoviště osoby pověřené zadavatelskou činností
TECHNOLOGICKE CENTRUM Hradec Králové o.p.s. (dále TC HK), na adrese Piletická 486/t9 - letiŠtě,
503 41 Hradec Králové 7 - Věkoše. Osobní podání nabídky je možné v pracovní době recepce pondělí aŽ
pátek B:00 hodin - 15:00 hodin, v poslední den pak od 0B:00 do 9:00 hodin.

Účastník mŮže podat ve lhŮtě pro podání nabídek pouze jednu písemnou nabídku v řádně uzavřené
obálce označené názvem zakázky a nápisem,,NEoTEVÍRAT Do DATA oTEVÍnnruÍ oBÁLEK".

Hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena účastníka bez DPH.
Jako nejvýhodnější bude ustanoven účastník s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

9. Vyhrazená práva zadavatele
- Varianty nabídky nejsou přípustné.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy,
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladŮ spojených s účastí v zadávacím Yízení,
- Zadavatel si vyhrazuje si právo sdělit svá rozhodnutí (o přidělení zakázky, o vyloučení úČastníka,

apod.) zveřejněním na svých www stránkách, přičemž den následujícízveřejněníje prvním dnem
možného podpisu smlouvy, neboť podání námitek zadavatel nepřipouští v souladu s podmínkami
pokynŮ pro zadávání veřejných zakázekv opŽp 2OI4-2o2o 7.o znéní účinné od 24.8.2Ot7,

Trhová Kamenice, 23. 3,2Ot8

Ing, Iva Dostálová, starostka


