VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu
s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZVZ“), , tedy veřejná zakázka se neřídí ZVZ vyjma § 6 ZVZ.

Název veřejné zakázky:

„Svatý Jan pod Skalou - vodovod“
Veřejná zakázka s názvem: „Svatý Jan pod Skalou - vodovod“, je veřejnou zakázkou malého
rozsahu na služby.

Zadavatel:
Obec Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou čp. 6
266 01 Beroun
IČ: 00509825
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Bouček, starosta obce

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je projekční a inženýrská činnost na zpracování
projektové dokumentace k akci „Svatý Jan pod Skalou - vodovod“. Jedná se o projektovou
přípravu na výstavbu vodovodní sítě ze stávajícího vodovodu v Sedlci přes odlehlé domy mezi
sv. Janem a Sedlecem až do místní části Svatý Jan pod Skalou, včetně domovních přípojek
a rozšíření stávající akumulace v Sedleci z 12m3 na 32m3. Účelem je zajištění projektové
přípravy v takovém rozsahu, aby bylo možno zahájit realizaci stavby a její financování.

2. Předpokládaná hodnota zakázky:
do 700 000,- Kč bez DPH – jedná se o maximální a nepřekročitelnou hodnotu zakázky
Úhrada ceny zakázky bude placena dle podmínek ve smlouvě o dílo.
3. Zadávací dokumentace:
Veškeré podklady pro zpracování nabídek jsou obsaženy v zadávací dokumentaci k VZ
„Svatý Jan pod Skalou - vodovod“

4. Doba a místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je obec Svatý Jan pod Skalou. Plnění veřejné zakázky bude
zahájeno ihned po uzavření smlouvy o dílo, předpoklad cca od 20. dubna 2021.
Nejzazší termín pro dokončení prací a předání výsledku 31. prosince 2021.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Základní způsobilost:
Dodavatel splní základní způsobilost, pokud prokáže splnění podmínek dle ustanovení
§ 74 Zákona. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením
čestného prohlášení.
Profesní způsobilost:
Dodavatel splní profesní způsobilost dle § 77 Zákona. Součástí prokázání, že je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, je seznam min. třech
srovnatelných
významných
zakázek
(zpracování
projektové
dokumentace
na vodohospodářskou infrastrukturu) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí ve formě seznamu uvedených zakázek.
6. Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v elektronické formě, v souladu s podmínkami
tohoto zadání a musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky obsahující základní údaje o uchazeči tj. název firmy či jiné jméno
fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby
oprávněné jednat o nabídce a podpis oprávněné osoby.
2) Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s naplněním předmětu
veřejné zakázky a bude stanovena jako konečná.
3) Podepsaný návrh Smlouvy o dílo dle přílohy této výzvy.
4) Doklady obsahující splnění kvalifikace
Nabídka bude podána v řádně uzavřené zapečetěné obálce, která bude výrazně označena
„NEOTVÍRAT – VŘ SV. JAN POD SKALOU - VODOVOD“. Dále budou na obálce uvedeny
identifikační údaje o uchazeči, obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační
číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena a kontaktní adresu, na kterou lze zasílat
oznámení.
7. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria a hodnotící komise:
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena za kompletní rozsah plnění.
Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.

Předložené nabídkové ceny budou srovnány dle jejich výše od nejnižší po nejvyšší.
Za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti
požadované v zadávací dokumentaci a stanovené zákonem o veřejných zakázkách, bude
splňovat všechny kvalifikační požadavky a bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.
8. Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:
Místo pro podání nabídek: Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 6,
266 01 Beroun, a to nejpozději do: 13. 4. 2021 do 14:00 hod.
Termín hodnocení nabídek: 13. 4. 2021 v 15:00 hod. na adrese obecního úřadu Svatý Jan
pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 6, 266 01 Beroun.
Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu musí být
úplná.
Kontaktní osoba pro administraci řízení: Ing. Jiří Bouček
e-mail: ou@svatyjan.cz , mobil: +420 603 190 395.
9. Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:
1. Zadavatel si vyhrazuje, kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout
a právo neuzavřít smlouvu o dílo s žádným uchazečem.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.
3. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá
práva uvedená v odstavci 1 a 2 tohoto článku.
4. Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2. - Čestné prohlášení
Příloha č. 3. - Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 4. - Slepý rozpočet projektové přípravy
Příloha č. 5. - Odborný posudek/variantní studie SFŽP
Příloha č. 6. - Zadávací dokumentace
Ve Svatém Janu pod Skalou 24. 3. 2021

….……………………………
Ing. Jiří Bouček, starosta obce
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