Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem:

Služby projektového manažera a investičního dozoru projektu
„Splašková kanalizace obce Markvartovice – 3. etapa“
Zakázka je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Základní údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
IČ:
Jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:

Obec Markvartovice
Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice
00300411
pan Ing. Pavel Myslivec, starosta
pan Ing. Pavel Myslivec, starosta 595 052 518

2. Údaje o zakázce
Zadavatel realizoval v letech 2015 a 2016 dvě fáze výstavby obecní kanalizace.
Projekt „Splašková kanalizace obce Markvartovice – 3. etapa“ (dále jen „Projekt“)
bude řešit výstavbu splaškové kanalizace na katastru obce Markvartovice v délce
cca 3100m. Navržený kanalizační systém bude doplňovat již realizovanou kanalizaci.
Čištění odpadních vod bude na stávající ÚČOV města Ostravy. Celkové
rozpočtované náklady Projektu činí cca 35 mil. Kč. Investorem Projektu je Zadavatel.
Zadavatel nemá plné finanční zdroje na realizaci Projektu. Proto Zadavatel zamýšlí
podat žádost o dotaci v rámci nejbližší výzvy OPŽP.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je tedy komplexní výkon funkce projektového
managera a investičního dozoru výše uvedeného projektu.
Předmět plnění bude obsahovat následující činnosti:
 Příprava a organizace zadávacího řízení na výběr projektanta pro všechny
stupně projektové dokumentace potřebné pro podání žádosti o dotaci.
 Zpracování žádosti o dotaci v rámci OPŽP, vč. dopracování a kompletace
všech povinných příloh
 Zajištění kompletní dokumentace k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze
SFŽP v rámci OPŽP.
 Příprava a organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby.
 Příprava a organizace zadávacího řízení na výběr technického dozoru
investora.






Příprava a organizace zadávacího řízení na výběr autorského dozoru
investora.
Příprava a organizace zadávacího řízení na výběr dozoru BOZP.
Příprava a organizace zadávacího řízení na výběr banky poskytující úvěr na
financování projektu.
Dohled nad plněním všech povinností Objednavatele ve vztahu k podmínkám
smlouvy o dotaci a pravidel OPŽP ve fázi realizace stavby a ve fázi po
převzetí stavby do doby Závěrečného vyhodnocení akce.

3. Nabídková cena
Zadavatel předpokládá, že vítězná nabídková cena bez DPH nepřesáhne částku ve
výši 1 900 000 Kč.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky. Zadavatel bude za
mimořádně nízkou cenu považovat nabídkovou cenu, která je o více než 25 % nižší
oproti mediánu ze všech předložených nabídek.

4. Doba plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy (1/2017)
Předpokládaný termín ukončení prací: r. 2020 až 2021
Uvedený termín je pouze předpokládaný termín, který může být zkrácen nebo
posunut z objektivních důvodů, které vyplývají z termínů výzev na OPŽP, resp.
objektivních podmínek případně znemožňujících plnění zakázky.

5. Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele – obec Markvartovice.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace účastníků
Základní kvalifikační předpoklady
Účastník prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení o tom, že splňuje základní kvalifikační předpoklady. Vzor tohoto
prohlášení je přílohou č. 1 této výzvy.
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Profesní kvalifikační předpoklady
Účastník prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopie
výpisu z obchodního rejstříku (nebo kopií výpisu z živnostenského rejstříku v případě
fyzických osob).

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Účastník prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení o tom, že má platně uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě vč. odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech
dotací z Evropské Unie a včetně odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s
organizací veřejných zakázek s minimální úrovní pojištění ve výši 15 mil. Kč.
Účastník před podpisem smlouvy doloží zadavateli kopii této smlouvy včetně dokladu
o zaplacení pojistného na stávající období.

Technické kvalifikační předpoklady
Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
- čestného prohlášení o realizaci minimálně 3 zakázek, jejichž předmětem
činnosti byl projektový management u projektů financovaných v rámci
podoblasti 1.1.1 OPŽP minimálně v rozsahu činností dle předmětu plnění dle
této výzvy; tyto minimálně 3 zakázky musí být realizovány (nebo alespoň
zahájeny) v posledních pěti letech, přičemž z toho:
o minimálně 2 zakázky se musí týkat projektů s výší rozpočtovaných
nákladů projektu minimálně 35 mil. Kč bez DPH za každý projekt;
o minimálně 2 zakázky se musí týkat projektů, u kterých uchazeč
fakturoval své služby minimálně ve výši 1,5 mil. Kč bez DPH za každý
projekt;
o minimálně 2 zakázky se musí týkat projektů, u kterých uchazeč
organizoval výběrové řízení na dodavatele stavby u projektů s výší
rozpočtovaných nákladů projektu minimálně 35 mil. Kč bez DPH za
každý projekt;
o minimálně 2 zakázky se musí týkat projektů, u kterých uchazeč
organizoval výběrové řízení na projektanta stavby u projektů s výší
rozpočtovaných nákladů projektu minimálně 35 mil. Kč bez DPH za
každý projekt;
o minimálně 2 zakázky se musí týkat projektů, u kterých uchazeč
organizoval výběrové řízení na dodavatele služeb technického dozoru u
projektů s výší rozpočtovaných nákladů projektu minimálně 35 mil. Kč
bez DPH za každý projekt;
o minimálně 2 zakázky se musí týkat projektů, u kterých uchazeč
organizoval výběrové řízení na dodavatele služeb dozoru BOZP u
projektů s výší rozpočtovaných nákladů projektu minimálně 35 mil. Kč
bez DPH za každý projekt;
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-

o minimálně 2 zakázky se musí týkat projektů, u kterých uchazeč
organizoval výběrové řízení na dodavatele služeb autorského dozoru u
projektů s výší rozpočtovaných nákladů projektu minimálně 35 mil. Kč
bez DPH za každý projekt;
o minimálně 2 zakázky obsahovaly organizaci zadávacího řízení na výběr
banky poskytující úvěr na financování projektů s výší rozpočtovaných
nákladů projektu minimálně 35 mil. Kč bez DPH za každý projekt;
seznamu členů týmu a předložením životopisů jednotlivých členů týmu s tím,
že:
o vedoucí týmu musí mít minimálně pětiletou praxi na zakázkách, jejichž
předmět je totožný s předmětem plnění dle této výzvy;
o další minimálně 2 členové týmu musí mít minimálně tříletou praxi na
zakázkách, jejichž předmět je totožný s předmětem plnění dle této
výzvy;
o minimálně 1 člen týmu musí mít vysokoškolské vzdělání právnického
směru;
o minimálně 1 člen týmu musí mít vysokoškolské vzdělání ekonomického
směru;

7. Forma zpracování nabídky
Nabídka účastníka bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce
v následujícím členění:
a) Krycí list nabídky dle vzoru viz Příloha č. 2 Výzvy
b) Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 6. této Výzvy
c) Metodika zpracování zakázky s důrazem na:
 podrobný popis zajištění možnosti pružné osobní komunikace se
zadavatelem i se SFŽP; popis procesů schvalování Rozhodnutí o přidělení
dotace, vypořádávání fakturace vůči SFŽP, žádosti o platbu; jednání
s projektovým a finančním manažerem, předcházení sankcím ze strany
finanční kontroly; atd.
 charakteristiku způsobu organizace výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací, služeb dozorů, bankovního úvěru se zohledněním aktuálně
platných právních předpisů týkajících se veřejných zakázek a obcí, návrhů
kvalifikačních a hodnotících kritérií na jednotlivá výběrová řízení;
 komplexnost a detailnost této metodiky.
d) Návrh smlouvy
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podá nabídku, nesmí být
zároveň poddodavatelem u nabídky podané jiným účastníkem. Varianty nabídky
zadavatel nepřipouští.
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. Nabídku ve dvojím vyhotovení
(originál a 1 kopie) podá účastník v jedné řádně uzavřené označené obálce
označené obchodní firmou či jménem a příjmením účastníka. Na obálce musí být
uveden název zakázky. Dále bude obálka označená slovem NEOTVÍRAT.
Veškerá prohlášení účastníka i Krycí list doložené v nabídce, budou podepsána
oprávněnou osobou účastníka.
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8. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky, která se
skládá z těchto dílčích hodnotících kritérií:
a) výše celkové nabídkové ceny bez DPH s váhou 60%
Hodnocení bude probíhat tak, že nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejnižší cenou
získá 100 bodů a hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
b) kvalita služby - metodika zpracování zakázky s váhou 40%
Hodnocení bude probíhat tak, že nabídka s nejkvalitnější metodikou zpracování
zakázky získá 100 bodů a další nabídky bodů 0 až 100 podle míry naplnění
požadavků na tuto metodiku – viz bod 7 písm. c) této Výzvy.

9. Lhůty, způsob a místo pro podání nabídky
Nabídku je možno podat poštou nebo osobně (v pracovních dnech v úředních
hodinách na podatelnu zadavatele) na adresu Obec Markvartovice, Šilheřovická 491,
747 14 Markvartovice tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídky, což je dne 2.1.2017 v 12:00 hodin.

10. Práva zadavatele a ostatní ujednání
Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé se zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace podávané účastníkem ještě před
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do doby podepsání smlouvy zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost,
pokud
a) prokáže, že jeho nabídka nesplnila požadavky zadavatele,
b) pokud účastník předloží vyšší než předpokládanou cenu,
c) pokud účastník předloží mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
d) prokáže, že se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech od
zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění
dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s
jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
e) prokáže, že se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech před
zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného
profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za
která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných
právních předpisů,
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f) na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník
výběrového řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního
předpisu (viz Zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

11. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

V Markvartovicích dne 12.12.2016
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ZD Příloha č. 1 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění
základní způsobilosti
Název veřejné
zakázky

Služby projektového manažera a investičního dozoru
projektu
Splašková kanalizace obce Markvartovice – 3. etapa“

Zadavatel

Obec Markvartovice

Obchodní firma
nebo název
(dodavatel)

.......................

Já (my) níže podepsaný (í) …………………………………………….. (jméno a
příjmení), ………………………………. (funkce), čestně prohlašuji (eme), že
dodavatel ………………………………………… (obchodní firma nebo název) splňuje
základní způsobilost, neboť
a) právnická osoba, jakožto ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl v zemi
svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, pro trestný čin obchodování s lidmi, pro trestné činy proti majetku
(podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti
z nedbalosti), pro trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení
v obchodním styku, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné
soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné
soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské
unie), pro trestné činy obecně nebezpečné, pro trestné činy proti České
republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci a pro trestné činy proti
pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu
veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná
rušení činnosti orgánu veřejné moci); tuto základní způsobilost dodavatel
splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště členů statutárních orgánů;
b) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní
zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti;
e) dodavatel není v likvidaci, proti dodavateli nebylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Výše uvedený dodavatel (účastník výběrového řízení) dále prohlašuje, že je
ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou veřejnou zakázku a má
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uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě vč. odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech
dotací z Evropské Unie a včetně odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s
organizací veřejných zakázek s minimální úrovní pojištění ve výši 15 mil. Kč.
Výše uvedený dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami Zadávací
dokumentace, je s nimi plně srozuměn a souhlasí s nimi.

V …………….. dne ……….… 2017

…………………………………..
Podpis(y) statutárního orgánu
nebo zmocněné osoby
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Příloha č. 2 – Krycí list (CENOVÁ NABÍDKA)
1. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek
Název:

Služby projektového manažera a investičního dozoru projektu

Splašková kanalizace obce Markvartovice – 3. etapa“
2. Základní identifikační údaje veřejného zadavatele
Název:

Obec Markvartovice

Sídlo:

Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

IČ:

00300411

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Myslivec, starosta

3. Základní identifikační údaje účastníka
Název:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za účastníka:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
4. Nabídková cena
Celková nabídková cena v Kč bez DPH
DPH v Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
5. Prohlášení
Účasník prohlašuje, že se seznámil se skutečnostmi rozhodnými pro stanovení
nabídkové ceny a že nabídková cena je nejvyšší přípustnou a obsahuje veškeré
náklady nutné k provedení díla a souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy
uzavřené se zadavatelem na internetových stránkách zadavatele.
6. Osoba oprávněná jednat za účastníka
Podpis oprávněné osoby:

Titul, jméno, příjmení:
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