
- Uveřejňovací Subsystém
INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

Tisk  

Název zakázky:  Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor - Janov

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

 

Značka formulá ře:  6005632002001 Typ formulá ře:  Řádný

Evid. číslo v IS VZ US:   60056320 Číslo objednávky:   OB1101

Limity:   Nadlimitní IČO zadavatele:   75090414

Datum zve řejnění:   08.02.2011 Datum skute čného odeslání:   04.02.2011

Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:   Ano

 

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Úřední název: Svazek obcí kanalizace Sloup

Poštovní adresa: Komenského ulice 236

Obec: Sloup v Čechách PSČ: 471 52 Stát:  CZ

Kontaktní místa: Obecní úřad Sloup v Čechách Tel.:  +420 487753562

K rukám: Jana Pejčinovičová

E-mail: ousloup@mybox.cz Fax:  

Internetová adresa

Obecná adresa ve řejného zadavatele (URL):

www.obecsloupvcechach.cz

Adresa profilu kupujícího (URL):

www.obecsloupvcechach.cz

Další informace lze získat: jinde: vyplňte prosím přílohu A.I

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (v četně dokument ů k sout ěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) 
lze získat:

jinde: vyplňte prosím přílohu A.II

Nabídky či žádosti o ú čast musí být zaslány: jinde: vyplňte prosím přílohu A.III

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ P ŘEDMĚT ČINNOSTI

Regionální či místní orgán Služby pro širokou veřejnost

Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných ve řejných zadavatel ů Ne

 

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS

II.1.1) Název přidělený zakázce ve řejným zadavatelem

Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor - Janov

II.1.2) Druh zakázky a místo provád ění stavebních prací, místo dodání nebo pln ění

Stavební práce

Provádění

Hlavní místo provád ění stavebních prací:

Kód NUTS: CZ051

II.1.3) Toto oznámení se týká Veřejné zakázky

II.1.4) Informace o rámcové smlouv ě

Počet   nebo, p řípadně, nejvyšší p ředpokládaný  

počet   účastník ů rámcové smlouvy  

Doba trvání rámcové smlouvy: v letech:    nebo m ěsících:   

Důvod p řekro čení čty řleté doby platnosti rámcové smlouvy:

Celková p ředpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti  rámcové smlouvy:

Odhadovaná hodnota bez DPH: Měna:   

nebo rozsah: mezi:     a Měna:  

Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány:
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II.1.5) Stručný popis zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby - odvedení splaškových odpadních vod z obcí Sloup v Čechách, Radvanec a Nový 
Bor - Janov gravitační kanalizací a výtlaky s čerpacími stanicemi do stávající kanalizační sítě Nového Boru. Předmětem veřejné 
zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení předmětu zakázky a 
geodetické zaměření skutečného provedení díla. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU, prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí. Podrobněji v zadávací dokumentaci.

II.1.6) Společný slovník pro ve řejné zakázky (CPV)

Hlavní slovník Dopl ňkový slovník

Hlavní p ředmět 45232410-9

Další p ředměty 45232423-3

45231112-3

45232440-8

II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o ve řejných zakázkách (GPA) Ano

II.1.8) Rozdělení zakázky na části Ne

Pokud ano, nabídky by m ěly být p ředkládány pro:

II.1.9) Budou p řijímány varianty Ne

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY

II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:

Uvedeno v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky

Je-li známa, uve ďte předpokládanou hodnotu bez DPH:   150 604 000.00 Měna:   CZK

nebo rozsah: mezi:     a Měna:  

II.2.2) Opce Ne

Pokud ano, uve ďte popis t ěchto opcí:

Je-li znám, uve ďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatn ěny:

v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  

Počet možných obnovení:     nebo rozsah: od     do   

Pokud je znám, uve ďte v p řípadě obnovitelných zakázek na dodávky či služby p ředpokládaný harmonogram pro následné 
zakázky:

v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LH ŮTA PRO DOKONČENÍ

V měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  

nebo zahájení

         dokon čení 30.09.2013

 

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINAN ČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE

III.1.1) Požadované zálohy a záruky

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve 
smyslu § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 2 000 000 Kč. Podrobnosti ke složení jistoty jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební pod mínky a/nebo odkaz na p říslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to v části Obchodní podmínky. 
Fakturace bude probíhat 1x za měsíc a splatnost faktur bude 90 dní. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Jedná se o zakázku 
spolufinancovanou ze strukturálních fondů EU, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení do davatel ů, jimž bude zakázka zadána

Není stanovena

III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým pln ění zakázky podléhá Ano

Pokud ano, uve ďte popis t ěchto zvláštních podmínek

Podmínkou pro poskytnutí podpory je omezení míry subdodávek na stavebních projektech, přičemž maximální přípustný objem na akci 
může dosáhnout max. 30% z objemu stavebních nákladů akce. 

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI

III.2.1) Profesní kvalifika ční předpoklady dodavatel ů, včetně požadavk ů týkajících se registrace v profesních nebo jiných 
rejst řících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky spln ěny:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odstavec 1) ZVZ způsobem dle § 53 
odstavec 2). Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písmeno a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; písmeno b) doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující toto živnostenské oprávnění: provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování. d) doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osob, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje: osvědčení o autorizaci pro obor Vodního hospodářství a krajinného inženýrství a osvědčení o autorizaci pro obor 
Technologická zařízení staveb. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. 

III.2.2) Ekonomická a finan ční způsobilost

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly 
požadavky spln ěny:

Minimální úrove ň případn ě požadovaných norem:
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Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
prokáže dodavatel předložením dokladů dle § 55 odstavec 1 
písmeno a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě; § 55 odstavec 1 písmeno c) údaj o 
celkovém obratu dodavatele, zjištěný podle zvláštních právních 
předpisů v součtu za poslední 3 účetní období. Podrobněji v 
zadávací dokumentaci.

Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, 
pokud má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 
80 mil. Kč; nejméně 300 mil. Kč bez DPH pro celkový obrat 
dosažený dodavatelem v součtu za poslední tři účetní období. 
Podrobněji v zadávací dokumentaci.

III.2.3) Technická zp ůsobilost

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly 
požadavky spln ěny:

Minimální úrove ň případn ě požadovaných norem:

§ 56 odstavec 3 písmeno a) seznam stavebních prací 
provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací; § 56 odstavec 3 písmeno d) certifikát řízení z 
hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých 
technických norem řady ČSN EN ISO 14000; § 56 odstavec 4) 
certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických 
norem řady ČSN EN ISO 9000; § 56 odstavec 4) certifikát 
systému řízení BOZP dle norem řady ISO 18000.Podrobněji v 
zadávací dokumentaci.

nejméně 3 stavby charakteru obecní kanalizace, alespoň jedna z 
těchto staveb o minimálním finančním objemu ve výši 150 mil. Kč 
bez DPH a alespoň dvě z těchto staveb o minimálním finančním 
objemu ve výši 100 mil. Kč bez DPH; certifikát řízení jakosti dle 
řady norem ČSN EN ISO 9000; certifikát řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí vydaný podle českých technických norem ČSN 
EN ISO 14000; certifikát systému řízení BOZP dle řady norem 
ISO 18000. Podrobněji v zadávací dokumentaci.

III.2.4) Vyhrazené zakázky Ne

 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY

III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno ur čité profesi Ne

Pokud ano, uve ďte odkaz na p říslušné právní nebo jiné p ředpisy:

III.3.2) Právnické osoby by m ěly uvést jména a profesní kvalifikace zam ěstnanc ů 
odpov ědných za provedení dané služby

Ne

 

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ

IV.1.1) Druh řízení

Otevřené

IV.1.2) Omezení po čtu zájemc ů, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k ú časti (užší a jednací dialog, sout ěžní dialog)

Předpokládaný po čet zájemc ů:  

nebo p ředpokládaný minimální po čet    a, případně, maximální po čet  

Kritéria pro výb ěr omezeného po čtu zájemc ů:

IV.1.3) Snížení po čtu zájemc ů během jednání nebo dialogu (jednací řízení, sout ěžní dialog)

Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení po čtu hodnocených 
variant nebo nabídek

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY

IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky

Nejnižší nabídková cena

Kritéria Váha

IV.2.2) Bude použita elektronická aukce Ne

Pokud ano, uve ďte další informace o elektronické aukci

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

IV.3.1) Spisové číslo p řidělené ve řejným zadavatelem

IV.3.2) Předchozí zve řejnění tákající se stejné zakázky

Pokud ano,

Číslo oznámení v Ú ř. věst.:     ze dne   

Jiná p ředchozí zve řejnění

Číslo oznámení v Ú ř. věst.:     ze dne   

Číslo oznámení v Ú ř. věst.:     ze dne   

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a  dalších dokument ů (s vyjímkou DNS) nebo dokumentace sout ěžního 
dialogu (v p řípadě sout ěžního dialogu)

Lhůta pro doru čení žádostí o dokumentaci nebo pro p řístup k dokument ům

Datum: Čas:

Dokumentace za úplatu Ano

Pokud ano, uve ďte cenu: 12 000.00 Měna: CZK

Podmínky a zp ůsob platby: Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace bude provedena v hotovosti při 
osobním převzetí zadávací dokumentace. Shora uvedená částka je uvedena s DPH.

IV.3.4) Lhůta pro doru čení nabídek nebo p řijetí žádostí o ú čast

Datum: 07.04.2011 Čas: 09:00
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IV.3.5) Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemc ům (v p řípadě omezeného a jednacího řízení a 
sout ěžního dialogu)

Datum:

IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nab ídky nebo žádosti o ú čast vypracovány

CS 

Jiné:

IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchaze č svou nabídkou vázán (otev řené řízení)

Do:

nebo doba trvání v m ěsících:     nebo dnech:   120  (od uplynutí lh ůty pro doru čení nabídek)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 08.04.2011 Čas: 10:00

Místo: Obecní úřad Sloup v Čechách

Osoby, které jsou oprávn ěny být p řítomny p ři otevírání nabídek Ano

Členové komise pro otevírání obálek, zástupce SFŽP ČR, osoby určené zadavatelem, zástupce společnosti Kanspo, s.r.o., jeden, 
plnou mocí zmocněný zástupce každého z uchazečů o VZ, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě stanovené pro podání nabídek.

 

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU

Pokud ano, uve ďte předpokládané datum zve řejnění dalších oznámení:

VI.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z 
PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ

Ano

Pokud ano, uve ďte odkaz na tyto projekty či programy:

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 - 
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. 

VI.3) DALŠÍ INFORMACE

VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

VI.4.1) Subjekt odpov ědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát:  CZ

E-mail: posta@compet.cz Tel.:  +420 542 167 811

Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax:  +420 542 167 815

Subjekt odpov ědný za media ční řízení

Úřední název:

Poštovní adresa:

Obec: PSČ: Stát:  

E-mail: Tel.:  

Internetová adresa (URL): Fax:  

VI.4.2) Podání odvolání

Přesné informace o lh ůtách pro podání odvolání:

Podmínkou podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podání námitek k zadavateli, a to do 15 dnů ode dne, kdy se 
dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen vyřídit námitky do 10 dnů. Návrh se doručuje na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů ode dne 
odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o p odání odvolání

Úřední název: Svazek obcí kanalizace Sloup

Poštovní adresa: Komenského ulice 236

Obec: Sloup v Čechách PSČ: 471 52 Stát:  CZ

E-mail: ousloup@mybox.cz Tel.:  +420 487 753 562

Internetová adresa (URL): www.obecsloupvcechach.cz Fax:  

VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 04.02.2011

 

PŘÍLOHA A

DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název: KANSPO s. r. o.

Poštovní adresa: 1. Máje 623

Obec: Kroměříž PSČ: 767 01 Stát:  CZ

Kontaktní místa: KANSPO s. r. o. Tel.:  +420 739 201 829

K rukám: Sandra Jačková
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E-mail: sandra.jackova@kanspo.cz Fax:  

Internetová adresa (URL):  

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT  ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY (V ČETNĚ 
DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUTĚŽNÍHO DIALOGU A DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU) 

Úřední název: KANSPO s. r. o.

Poštovní adresa: 1. Máje 623

Obec: Kroměříž PSČ: 767 01 Stát:  CZ

Kontaktní místa: KANSPO s. r. o. Tel.:  +420 739 201 829

K rukám: Sandra Jačková

E-mail: sandra.jackova@kanspo.cz Fax:  

Internetová adresa (URL):  

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE T ŘEBA ZASLAT NABÍDKY/ŽÁDOSTI O Ú ČAST

Úřední název: Svazek obcí Kanalizace Sloup

Poštovní adresa: Komenského 236

Obec: Sloup v Čechách PSČ: 471 52 Stát:  CZ

Kontaktní místa: Obecní úřad Sloup v Čechách Tel.:  +420 487 753 562

K rukám: Jana Pejčinovičová

E-mail: ousloup@mybox.cz Fax:  

Internetová adresa (URL):  www.obecsloupvcechach.cz

 

PŘÍLOHA B

INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Číslo:    1    

 

Datum odeslání do TED: 07.02.2011

Značka formulá ře v TED:

Datum zve řejnění v TED:

Forma zadání: elektronická (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj, ověřeno elektronickým podpisem)

Související formulá ře: Datum zve řejnění:

 

Ostatní související formulá ře: Datum zve řejnění:

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách - uveřejňovacího subsystému.
Informace jsou uveřejněny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
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