„Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí“

Výzva k podání žádosti o účast
na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané v užším řízení
dle § 58 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen zákon)
I.

DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle § 58 zákona – užší řízení na akci:

„Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí“
Jedná se o veřejnou zakázku vyhlášenou formou zveřejnění přes Národní elektronický nástroj zadavatele,
kde je k dispozici kompletní zadávací dokumentace: https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html a zároveň
ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře F2022-013867 a Evidenčním číslem zakázky Z2022013867 dostupné na adrese: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/268448
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 32.278.900,00 Kč bez DPH.
(slovy: třicet dva milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc devět set korun českých)
(předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu).
Zadavatel stanovuje, že předpokládaná hodnota je zároveň cenou maximálně přípustnou za veřejnou zakázku
a nabídková cena ji nesmí překročit. Nabídka, jejíž nabídková cena v Kč bez DPH bude vyšší než předpokládaná
hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyřazena.

II.

INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž
předmětem je intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí.
Zadavatel předpokládá zajištění spolufinancování projektu za přispění prostředků MZe – Ministerstvo
zemědělství, popř. OPŽP – Operační program životní prostředí.

III. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
E-mail.:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
00274968
CZ00274968
František Kinský, starosta města
+420 778 538 431
fkinsky@kostelecno.cz

Zástupce zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
E-mail:

Universal Solutions s.r.o.
Francouzská 404, 397 01 Písek
03470300
CZ03470300
Gabriela Vaciková
+420 777 282 522
universalsolutions@email.cz

IV. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění bude organizována. Zadavatel stanovuje termín prohlídky:
Prohlídka proběhne dne 09.05.2022 v 10:00 hodin (5 pracovních dnů před termínem pro podání žádostí o účast).
Sraz účastníků prohlídky bude před budovou městského úřadu.
Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení se dodavatelů s technickými detaily, provozními nebo
dopravními podmínkami, možnostmi a případnými omezeními při realizaci díla, a to prostou vizuální prohlídkou.
Pokud při prohlídce místa budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vysvětlení zadávací
dokumentace dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je dodavatel povinen
své dotazy uplatnit písemně u zástupce zadavatele.

„Intenzifikace úpravny vody a přivaděče Kostelec nad Orlicí“
V.

LHŮTY, MÍSTO KONÁNÍ JEDNÁNÍ, DATUM, HODINA

Lhůta pro podání žádosti o účast
a předložení požadovaných dokladů končí:

16.05.2022 v 10:00 hod.

Otevírání žádostí o účast:

Otevírání (zpřístupnění) vložených žádostí o účast proběhne
v souladu s § 109 odst. 1 zákona a bude zahájeno bez zbytečného
odkladu po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast
bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Adresa pro vkládání Žádostí o účast:

https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html

VI. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ÚČASTNÍKŮ
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
• základní způsobilosti (dle § 74 zákona)
• profesní způsobilosti (dle § 77 zákona)
• technické kvalifikace (dle § 79 zákona)
Bližší informace k prokázání splnění kvalifikace jsou specifikovány v kvalifikační dokumentaci, jež je nedílnou
součástí zadávací dokumentace.
JISTOTA
Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli v souladu s § 41 odst. jistotu.
Výše jistoty veřejné zakázky je stanovena na 500 000,00 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

VII. KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

VIII.

TERMÍN PLNĚNÍ

Předpokládané termíny plnění: Termín zahájení prací – předpoklad 07/2022
Termín dokončení prací – do 14 měsíců od zahájení díla
Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební
práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným účastníkem. Termín zahájení může být posunut
v závislosti na ukončení zadávacího řízení, či na základě termínu přidělení dotace.

IX.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

Účastníci svou žádost o účast podají v elektronické podobě přes Národní elektronický nástroj zadavatele:
https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html. Žádost o účast bude zpracována v českém jazyce. Účastník
zadávacího řízení může podat pouze 1 žádost o účast.

X.

PRÁVO ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to v souladu s ustanovením § 127 zákona. Pokud zadavatel toto
právo uplatní, nevzniká zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit
zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání žádosti o účast.
Kostelec nad Orlicí, dne 13.04.2022

podepsal
Gabriela Digitálně
Gabriela Vaciková
Datum: 2022.04.13
Vaciková
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………………………………………………….
František Kinský, starosta města
Gabriela Vaciková, zástupce zadavatele v řízení

