Obec Boseň
oznamuje zahájení zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen zákon)
a vyzývá zájemce k podání nabídek v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku

„Intenzifikace ČOV Boseň“
1.

2.

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
Telefon:
E-mail:

Obec Boseň
Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště
Hana Maudrová - starostka obce
00509191
326 784 204
bosen@volny.cz

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností
Název:
VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.
Sídlo:
Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Březinou, jednatelem společnosti
IČ:
48153362
DIČ:
CZ48153362
Telefon:
495 541 341
Fax:
495 541 342
E-mail:
vis@vishk.cz

Druh zadávacího řízení
Obec Boseň v zadávacím řízení postupuje jako veřejný zadavatel ve smyslu § 4 zákona.
Předmětná veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu. Zadávací řízení na dodavatele
bude vedeno, s ohledem na pořizovací náklady ve smyslu ustanovení § 31, mimo režim
zákona s využitím ustanovení zákona platným pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 53
zákona a to dle podmínek MZe pro přiznání podpory.
3.

4.

Předmět veřejné zakázky
Intenzifikace stávající ČOV pro 443 EO na kapacitu 680 EO.
4.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace dle CPV: ČOV 45232420-2
4.2 Velikost veřejné zakázky
Podlimitní dle § 26 zák.134/2016 Sb. Předpokládané celkové pořizovací náklady 3,5 mil.
Kč (bez DPH).
4.3 Popis předmětu veřejné zakázky
Kompletní výměna technologie čištění odpadních vod, odpovídající požadavkům Nař.
vlády č. 401/2015 Sb. Stavba zahrnuje pouze výměnu technologického zařízení a s tím
související elektročást v jednom provozním souboru PS 1:
- Strojní zařízení
- Elektrozařízení
Součástí díla nejsou žádné nadzemní stavební objekty.
Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny za plného provozu ČOV.
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Předpokládané období realizace
Stavba bude zahájena na výzvu zadavatele. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k zahájení
plnění do 04/2019, může zadavatel od smlouvy se zhotovitelem v plném rozsahu odstoupit, a to
bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
Předpokládaný termín dokončení díla (tj. protokolárního předání a převzetí dokončeného
díla): zadavatel stanovuje lhůtu na dokončení díla do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení
plnění, jejíž termín je závislý na termínu podpisu smlouvy o poskytnutí podpory z Mze ČR.
5.

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na Profilu zadavatele. Tato „Zadávací dokumentace“
obsahuje Zadávací podmínky (včetně přílloh) a Zadávací projektovou dokumentaci se soupisem
prací a výkazem výměr dle vyhl. 169/2016 Sb.
6.

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání kvalifikace k plnění veřejné zakázky ve smyslu zákona:
o § 74 základní kvalifikační způsobilost
o § 77 profesní kvalifikační způsobilost
o § 78 ekonomická kvalifikační způsobilost
o § 79 technická kvalifikační způsobilost
jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci – Zadávacích podmínkách
Dodavatel může prokázat základní způsobilost podle § 74 a § 77 zákona výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu § 228 zákona nebo výpisem ze seznamu
certifikovaných dodavatelů dle § 234 zákona, a to v rozsahu uvedeném na certifikátu.
7.

Podání nabídky na plnění veřejné zakázky
Požadavky na zpracování nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky jsou podrobně
uvedeny v zadávací dokumentaci – „Zadávacích podmínkách“ které jsou uveřejněny na Profilu
zadavatele obce Boseň. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a zaslána na adresu Obec
Boseň, č. p. 45, 295 01 Mnichovo Hradiště ve lhůtě s přihlédnutím k § 54 odst. (1) zákona do
10.00 hodin, dne 3. 12. 2018.
8.

Hodnotící kritérium
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ve smyslu § 114 odst. (2) zákona
bude nejnižší nabídková cena. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
9.

Práva zadavatele
V souladu s § 105 odst. (2) zákona si zadavatel vyhrazuje požadavek, že část plnění
předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Jedná se o:
o Část PS 01 - Strojní zařízení
Tato část předmětu veřejné zakázky musí být provedena vlastní technickou a
personální kapacitou dodavatele.
10.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 127 zákona.
V Hradci Králové 13. 11. 2018
Za organizaci, pověřenou výkonem zadavatelských činností:
..............................................................................
Ing. Jiří Březina
jednatel společnosti
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