„KAMEROVÝ PRŮZKUM KANALIZACE BRICENI“

zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
2017

Č.j.: 279810/2017-ČRA
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
na poskytnutí služeb
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3, 118 50 Praha 1

vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a
humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
a Usnesením vlády č. 631 ze dne 11. července 2016 k zahraniční rozvojové spolupráci
v roce 2017 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2019

veřejnou zakázku s názvem
„Kamerový průzkum kanalizace Briceni“
Projekt bude realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky
(dále jen „ZRS“) v Moldavsku.

Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: Ing. Michal Kaplan, ředitel
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, Praha 1
č.ú.: 0000-72929011/0710
(dále jen „zadavatel“ nebo „ČRA”)
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Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje zadávací podmínky, které bude
zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
Zadávací dokumentace je pro dodavatele závazná.
Řízení v rámci této veřejné zakázky se v souladu s ustanovením §31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tímto zákonem neřídí.

1. Popis výchozího stavu
Město Briceni se nachází v severozápadní části Moldavska (230 km severně od
Kišiněva). Město je administrativně správním centrem rajonu (okresu) Briceni. Rajon
Briceni má rozlohu 814 km2 a žije zde přibližně 74700 obyvatel (údaje z roku 2012).
Rajon na severu sousedí s Ukrajinou, na západě s Rumunskem, na jihu s moldavským
okresem Edineț a na východě s okresem Ocnița.
Ve městě Briceni jsou v současné době produkovány odpadní vody, které pochází od
obyvatel, institucí a organizací ve městě. Dle sdělení vedení města zde v současné
době nejsou žádné podniky, které by produkovaly průmyslové odpadní vody.
Komunální služby, včetně provozování vodovodu a kanalizace, zajišťuje municipální
organizace I.M. Gospodaria Comunal-Locativa Briceni (dále jen Komunální služby
Briceni).
Ve městě je vybudována gravitační splašková kanalizace, na kterou je připojeno
přibližně 2600 domácností, které jsou zároveň připojeny k vodovodu. V příloze č. 2
jsou pro informaci uvedeny dostupné plány kanalizační sítě, které však jsou pouze
orientační a podléhají ověření vybraného dodavatele. Převážná většina kanalizační
sítě byla vybudována v období 1965 – 1976. Menší část kanalizace byla v roce 2010
zrekonstruována. Gravitační kanalizace ústí do čerpací stanice č. 1, ze které jsou OV
přes čerpací stanici č. 2 čerpány prostřednictvím 9,3km tlakového potrubí1 do nádrže
bývalého posledního stupně dočištění odpadních vod (dále jen „OV“) z bývalé ČOV,
která čistila OV z bývalého cukrovaru i města.
Gravitační kanalizační potrubí má celkovou délku přibližně 12000m a je vybudované
převážně z keramických, azbestocementových a PE trubek, část kanalizace by měla
být litinová. Průměr jednotlivých trubek se pohybuje od DN 150 po DN 500, metráž
jednotlivých průměrů je známa jen orientačně (přibližná metráž jednotlivých
průměrů potrubí: 740m DN 150, 1928m DN 160, 2831m DN 200, 1932m DN 300,
2100m DN 350, 736m DN 400, 1733m DN 500). Přesný stav kanalizace je neznámý,
není známo, jaká je průchodnost potrubí, neprobíhá čištění ani kontrola, ověření
stavu kanalizace a jejího trasování je předmětem této zakázky.

2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby vedoucí k ověření stavu kanalizace ve
městě Briceni v Moldavsku.
1

Průzkum tlakového potrubí není předmětem této zakázky.
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Vybraný dodavatel provede kamerový průzkum gravitačního kanalizačního systému
ve městě Briceni v Moldavsku v celkovém rozsahu cca 12000m – bude zkontrolováno
veškeré gravitační potrubí od DN 150 výše, proplacen bude průzkum podle skutečné
délky potrubí v souladu s jednotkovými cenami, které dodavatel doplní v souladu
s instrukcemi uvedenými v čl. 6 této zadávací dokumentace. V rámci průzkumu bude
ověřen stavebně technický stav kanalizace, průměr potrubí, materiály, z jakých je
kanalizace vybudována, zjištěna a zaměřena místa případných poškození a úniků a
ucpaných úseků, bude ověřeno a zdokumentováno trasování kanalizace, změřen spád
potrubí, identifikovány případné odchylky od zákresů uvedených v příloze č. 2, včetně
polohy všech přípojek a servisních šachet. Trasování kanalizace bude zaneseno do
vhodného mapového podkladu, např. openstreetmap.org.
O provedení průzkumu bude zhotoven protokol, který bude obsahovat všechny
zjištěné údaje.
Dále bude ČRA předán na datovém nosiči (DVD, flash disk apod.) videozáznam
z kamerového průzkumu kanalizace.

3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi ČRA a
vybraným dodavatelem.
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke
lhůtě plnění:
•

Termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy
s dodavatelem – předpoklad: květen 2017

•

Termín dokončení realizace služeb: červen 2017

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Briceni, Moldavsko.

4.

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

702 000,- Kč vč. DPH

Celková výše finančních prostředků, která bude na realizaci veřejné zakázky
uvolněna, činí maximálně 807 tisíc Kč včetně DPH. Dodavatel, jehož nabídková cena
v součtu tuto částku překročí, bude za zadávacího řízení vyloučen. Pro stanovení
součtu bude použita nabídková cena dodavatele vynásobená předpokládanými
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běžnými metry jednotlivých průměrů potrubí dle údajů uvedených v čl. 1 této
zadávací dokumentace.

5.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady pro tuto veřejnou zakázku budou prokázány následujícím
způsobem a dle níže uvedených požadavků:
•

Dodavatel doloží, že sám či jeho poddodavatel již realizoval službu v oblasti
kamerového průzkumu kanalizace v hodnotě minimálně 50 000,- Kč vč. DPH.

•

Předložením čestného prohlášení, že minimálně 1 člen realizačního týmu
hovoří česky v kombinaci s ruštinou, přičemž ovládá ruský jazyk minimálně na
úrovni odpovídající úrovni A2 společného evropského rámce a ovládá základní
terminologii týkající se kanalizace.

•

Dodavatel předloží seznam technického vybavení, které použije při realizaci
zakázky.

•

Předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního
rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů.

•

Doložením kopie dokladů o oprávnění činností mající vztah k plnění předmětu
zakázky, ne starší 90 kalendářních dnů.

•

Doložením trestní bezúhonnosti statutárních zástupců dodavatele a osob
pověřených řízením projektu výpisem z evidence rejstříku trestů od všech
těchto osob. Výpisy z evidence rejstříku trestů nesmí být starší 90
kalendářních dnů.

V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele je
dodavatel povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž
vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem
vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Pravost a stáří dokumentů
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. Doklady
prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být
předloženy v úředním překladu. To se netýká dokladů ve slovenském jazyce. Doklady
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prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

6. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky
Nabídka dodavatele bude zpracována písemně v listinné formě výhradně v českém
jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci.
ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1) Dokladová část:
a)

Krycí list nabídky viz příloha č. 1 s následujícím prohlášením:
• Prohlášení dodavatele, že uvedená nabídková cena vč. DPH je
cenou konečnou a nejvýše přípustnou po celou dobu realizace
veřejné zakázky.

b)

Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol,
částí)

c)

Seznam předložených dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele

d)

Jednotlivé doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních
kritérií

e)

jiné požadavky zadavatele dle čl. 14 této zadávací dokumentace
(dodavatelský systém). Prohlášení dodavatele bude doloženo i
v případě, že nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky
poddodavateli

f)

souhlas se zařazením do databáze zadavatele: Prohlášení o souhlasu se
zveřejněním identifikačních údajů o osobě dodavatele a výši finančního
čerpání za realizaci projektu na webových stránkách zadavatele a
dalších informačních materiálech k ZRS, v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb.

2) Nabídková cena
a) vyplněný Krycí list nabídky, příloha č. 1
3)

V nabídce doložit dodavatelem podepsaný návrh smlouvy dle čl. 8

4)

Další dokumenty dle potřeby dodavatele
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5)

Posledním listem nabídky bude prohlášení dodavatele podepsané osobou
oprávněnou za dodavatele jednat, které stanoví celkový počet listů všech částí
nabídky.

FORMA NABÍDKY
Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v 1 originálním vyhotovení a
1 kopii. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušenou číselnou řadou.
Originál nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen
„ORIGINÁL“. Pokud bude možné, předloží dodavatel kopii nabídky a označí jí na
titulní straně v pravém horním rohu označením „KOPIE“. Všechny listy kopie
nabídky budou prostou kopií originálu.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně
příloh svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechna paré nabídky (originál i kopie) budou zabezpečena proti neoprávněné
manipulaci, tj. provázána šňůrkou s přelepením volných konců a opatřena na přelepu
razítkem a podpisem osoby oprávněné za dodavatele jednat.
Nabídku podá dodavatel jak v tištěném vyhotovení (1x originál, 1x kopie), tak rovněž
elektronicky na CD v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném
obalu, označeném identifikací dodavatele a názvem veřejné zakázky.
Obálka bude označena dle níže uvedeného vzoru:

Obchodní firma, resp. jméno, název dodavatele, příp. více dodavatelů společně,
právní forma
IČO (příp. reg. číslo)
Sídlo, resp. bydliště dodavatele
PSČ Obec/Město
Veřejná zakázka malého rozsahu
Neotvírat: VZ - Kamerový průzkum kanalizace Briceni

Obal bude na veškerém uzavření zapečetěn či obdobným způsobem upraven proti
neoprávněné manipulaci například samolepící etiketou, přes kterou bude doplněn
podpis dodavatele, je-li fyzickou osobou, nebo otištěno razítko dodavatele.
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7.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a objektivní podmínky, za nichž je
možno překročit výši nabídkové ceny:

8.

•

Nabídkovou cenu uvede dodavatel v českých korunách v členění: cena za
celý jeden metr průzkumu potrubí DN 150 – 299 včetně DPH a cena za celý
jeden metr průzkumu potrubí DN 300 – 500 včetně DPH, (čísly i slovy). Tuto
nabídkovou cenu uvede dodavatel v krycím listu nabídky a nabídkovou
cenu včetně DPH uvede dodavatel také v návrhu realizační smlouvy.
Uvedená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena včetně českého DPH bude taktéž
předmětem hodnocení.

•

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele /zhotovitele
na realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů na dopravu a
ubytování v místě realizace, veškerých daní, a to i včetně daní v zemi
příjemce, veškerých případných celních poplatků, včetně změny sazby daní
včetně případného DPH, včetně veškerých dalších poplatků, dále rizika
spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré další
náklady dodavatele/zhotovitele.

•

Dodavatel je povinen prostudovat a dodržet celní předpisy v zemi příjemce.

•

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení bere dodavatel na vědomí, že
jím nabídnutá cena musí zahrnovat všechny výše uvedené náklady na
realizaci předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto náklady
zahrnout do ceny nabídky.

•

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena bude
platná po celou dobu trvání zakázky.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou
textu návrhu smlouvy obligatorního charakteru. Text návrhu smlouvy je součástí
zadávací dokumentace (příloha č. 3).
dodavatel vyplní chybějící údaje v elektronické verzi návrhu smlouvy a předloží
v tištěné podobě jako součást nabídky.
Dodavatel vyplní v textu návrhu smlouvy označené, nevyplněné údaje, aniž by
jakýmkoli jiným způsobem měnil textaci návrhu. V případě, že zasáhne jiným než
výše uvedeným způsobem do textace smlouvy, bude dodavatel ze zadávacího řízení
vyloučen.
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Přílohy smlouvy doloží dodavatel jako součást nabídky. Pokud jsou některé části
nabídky současně přílohou smlouvy, není třeba je v nabídce u smlouvy dokládat
duplicitně.
Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou dodavatele v souladu se
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského
zákoníku. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena ze
zadávacího řízení a dodavatel bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.
Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

9.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny pomocí níže
uvedených kritérií:
Dílčí kritéria
Popis kritéria
Váhy v %:
a) Cena za celý jeden metr průzkumu potrubí DN 150 – 299 včetně DPH
- váha dílčího kritéria 46 %
b) Cena za celý jeden metr průzkumu potrubí DN 300 – 500 včetně DPH
- váha dílčího kritéria 54 %
Specifikace jednotlivých dílčích kritérií a způsob hodnocení
V rámci dílčího kritéria ad a) bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu včetně DPH
v Kč. Nabídková cena musí být v členění dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
V rámci dílčího kritéria ad b) bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu včetně DPH
v Kč. Nabídková cena musí být v členění dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Pro číselně vyjádřitelné kritérium ad a), pro které má nejvhodnější nabídka
minimální hodnotu kritéria (cena za celý jeden metr průzkumu potrubí DN 150 – 299
včetně DPH) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (nabídky s nejnižší nabídkovou cenou)
k hodnocené nabídce x váha kritéria (46 procent).
Pro číselně vyjádřitelné kritérium ad b), pro které má nejvhodnější nabídka
minimální hodnotu kritéria (cena za celý jeden metr průzkumu potrubí DN 300 –
500 včetně DPH) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce x váha kritéria (54 procent).
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Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise
stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty, ostatní pak sestupně.
Dodavatele není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika
rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je
předměte hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

10.

Prohlídka místa plnění, vyžádání dodatečných informací
k zadávací dokumentaci

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Místo plnění
je veřejně přístupné.
Vysvětlení zadávacích podmínek
Případná žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je zadavatelem přijímána do tří
pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, a to písemně na adresu
zadavatele.

11.

Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

Místem pro podání nabídek veřejné zakázky je sídlo zadavatele:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1
Kontaktní osoba pro převzetí nabídek: Eva Kopčíková, František Zouhar
Nabídky je možno podávat osobně a to v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod.
nejpozději do 10:00 18.5.2017. V případě dočasné nepřítomnosti kontaktní osoby je
možno podat nabídku na sekretariátu zadavatele.
Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku
osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje
o dodavateli, údaje o datu a čase doručení nabídky.
Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu pověřené osoby rovněž doporučenou
poštou tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
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Každý dodavatel veřejné zakázky může podat pouze jednu nabídku.

12.

Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 18.5.2017 od 10:00 hodin na adrese zadavatele
(informace v recepci).
Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci dodavatelů, jejichž nabídky byly
doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních důvodů je
omezen počet zástupců každého dodavatele na jednu fyzickou osobu. V případě, že
nabídku podává zahraniční osoba, je oprávněn být přítomen otevírání obálek též její
tlumočník.
Zadavatel může od zástupců dodavatele vyžadovat předložení písemné plné moci
o pověření zastupování dodavatele při otevírání obálek. Pokud se zúčastní členové
statutárního orgánu, mohou doložit tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního
rejstříku u dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující a dokládající složení
statutárního orgánu dodavatele).

13.

Kontaktní adresa v zemi příjemce

Primăria oraşului Briceni
str. Independenței 28,
or. Briceni
R. Moldova
Tel. +373 247 2 24 40

14.

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Dodavatelský systém
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby současně uvedl
identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele. Dodavatel tuto
podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše poddodavatelský
systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé
realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na
předmětu veřejné zakázky).
Zadavatel požaduje písemný souhlas každého poddodavatele s tím, že v nabídce bude
jako poddodavatel uveden (např. formou smlouvy o smlouvě budoucí mezi
dodavatelem a poddodavatelem). Dodavatele dále doloží v nabídce závazné písemné
Prohlášení každého poddodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami
oprávněnými jednat jménem či za poddodavatele.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této
skutečnosti.
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