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OBEC RAKOUSY

se sídlem č.p.34,511 01 Rakousy

zastouPená Martou Franzovou, starostkou obce, jako zadavatelve
smyslu zákona
Č,13412016 Sb., o veřejných zakéakách,vplatném zněni(dáte jen zákón),vyhlašuje

únrv
na Podání nejvhodnějŠÍnabídky v rámci otevřeného řízení na
dodavatele

stavby

'Domovní čistírnyodpadních vod v obci Rakousy..
Zadávací Podmínky veřejn é zakázky malého rozsahu na stav€bní práce.

Obec Rakousy
R.akousy 34,5l1 01 Turnov
ICO:00276049,
právní forma: obec
Pověřená osoba: Marta F tanzová,starostka
zástupce zadavatelepro tuto zakázku- karel Mařík,
místostarosta
Tel:

48í 32I 434
777 9I4 978

Mobil:

Email : tnfo @,títantalux.cz

veřeiné zakázt<v
?., Ťedmět
Předmětem veřejné zakázJq je dodávka
amontéž19 ks domor,ních čistírenodpadních vod pro
nemovitosti v obci RakousY, včetrrě zqišténímonitoringu
u ,".uir,, po dobu 10-ti let.
Realizačnídokumentace byla zpracovanáfirmou
JENA - CZ s.r.o.

V rlímci realizacibude Provedena dodávka amontáĚdomovních
čistírenodpadních vod pro tato
číslapopisná:čp,2,čp:],čp.10,č.p.
ěp.34,ěp.35,čp.
36' ČP, 43, ČP, 45, Č9,, 47, ěP,50, čP. 51,
'L,ěn.!7rěv.rzo,.u,z7lčp.28,čp.33,
ev. Č. l u ep. +l incov pro toto číslopopisné
nebude
financoviána

z

dotací).

SouČástí
je Provedení trubních rozvodů, reviznich
7akazkY
šachet, položeníelektro kabelu a
provedení vsakovacích objektů, v těchto
variantácírl
1. variarfta- OČOV + trubní rozvody +
RŠ+ vsakovací objekt
2.vaÁanta- OČOV + trubní rozvody t vsakovací

+ elektro
+
objekt elektro
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3, vaíianta- UČOV + trubní rozvody + ele_ktro (sávající zasakovacíobjekt)
4.valjaría- DČOV + trubní.oruody + RŠ+ v}ústění do Jizery * elektro
5. varianta - DČOV + trubní.o^ody + čerpaci šachta -| vsakovací objekt + elektro

popis částídila:
1)

oČov:

Jedná o Čistírnuodpadních vod SBR do 6 EO nebo 6 -9 EO (dle PD). Čistírnabude
s automatickým řizetúm, konstruována jako celoplastová nádtž, rozdělená příčkami
fla
technologické komory. SouČástíOČOV je automatická programovatelná řídícíjednotka,
dmYchadlo s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. Čistícíproces je založen na
bilogickém Čistěníodpadních vod a na principu rltzkozátéžovéaktivace s pierušovanou činností,
je nezbyfilou součástísdružená dosazovací nádrž.
{de
COV bude kruhová, materiál ČOV i vnitřní technologická vestavba bude vyrobena
z Pol}ProPYlenu (PP), konstrukce ná&žebude navrženatak,aňy mohla být obetonována.
DmYchadlo Pro dodávku vzduchu ařidícíjednotka budou umistěny r,.. ,krioi na zděném pilíři
v blízkosti ČOV, které je rovněž součástí zakázky,
UČinnost ČiŠtěnídodávané ČOV musí blýt doloiena akreditovanou zkouškou ve Výzkumném
YodohosPolářs|é.T ústavu v souladu s Evropskou nolmou ČsN nN I2566-3:M(om. CE).
Cistíma odPadních vod bude vybavena řídícímsystém s drátkoqým přenosem dat pro
monitoring Provozu. Systém monitoringu v reálném ěase bude zaznarrtenáiat a přenášet denní
hlráŠenío stavech, poruchách ěizávaďachzpůsobných neoprárměnou manipulací.
2) Trubní rozvodv:

S9uČásti zakázky je provedení gravitačníhopotrubi zkanalízačníhopVC

těsněného pryžoqými kroužky.

KG DN

150 SN8

,

3) )Vsakovací objekt:
Vsakovací objekt bude realizovan jako vsakovací drén, s náplní štěrkodď. U dna
a stěn bude
Přechodová vrstva tříděného písku. Nad štěrkovou naplní d.erru bude položena geotextilie a

horní vrstva až do urovně terénu bude tvořena vrstvou pbvodni omice.
Rozváděcí Potrubí bude provedeno zkanalizaěruch trub PvC DN 100 opatřené perforací.
Na
konci drénu bude drenrážní potrubí v5,vedeno nad terén a opařeno sříškou.

4)švizníšachta (u v},braných

objektů):

RS je §Bová Plastová revizní šachta DN 400, sestavená

prodlužovacíhokusu potřebné délky a poklopu

,A.15

z příslušnéhošachtovóho dna a

,aur §a(.;lrta (.uJeonono oDJeKnl):

isactt1**

Trrtěna.na

stávajícím potrubí a bude sloužt pro přečerpávání odpadní

vodotěsná náďrŽ bude vYrob ena ze svařovaného polypropylenu, opatřena pochozím
poklopem.
Šachta bude uložena na podkladní beton tt. 150 ;r--; obéonoviána betonem
C20/25 v tloušťce
obetonávkY 150 mm. V Šachtě bude umístěno kalové čerpadlo s max. průtokem
8100 l/hod,
max. qitlakem6,9 m s Plovákovým spínačem. Podrobná spécifikace je uvedena pD.
v
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6) Elektropráce:

Souěástí zakázky je rovněž dodávka a osazerÍ skříně umístěné v blízkosti ČOv
1ve většině
PříPadŮ na zdi objektu), ve které bude umístěno dmychadlo a řídícíjednotka. od této skříně
bude k COV vedena chránička pro umístění kabetů a hadice od dmychadla. Dmychadlo a řídící
jednotka bude zapojena na zdroj 230 V. Obvod, do kterého bude zapojeno dmyóhadlo musí
bý
chráněno samostatným proudovým j istiěem.
7 ) Nepřetržtý monitoring:
SouČástí zakázky je dále zajištění nepřetržitého monitoringu všech OČOV uchazečem, pro
hláŠenía evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací vživatele, včetně
naPojení vŠech realizovaných OČOV na tento systém. Nepřetržity monitoring je nutné zajistit
Po celou dobu udrátelnosti projektu, tedy po dobu 1Oti let od celkového ukončénídila.

8) Servisní práce:

Předmětem zakázky je rowěž zajištéru servisních prací, které je nutné zajistit po celou dobu
udrŽitelnosti Projektu, tedy po dobu 10ti let od celkového ukončení dflá. Rozsah a četnost
servisních Prací bude předmětem servisní smlouvy, jejížnávrhpředloží uchazeě zadavateli, viz

bod7 tétoýmy.
9) Ostatní:

VYbraný dodavatel stavby zřídísamostatné zařizeru staveniště pro mezideponii materiálu a
-zahqentm
Parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své nákiady. Dále před
stavby
Projedná a zqistt na své nráklady přechodné dopravní znaéent, zajistí pasportizaóí stávajícícfi
okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto práce rovněž ,uÁ"do áy díla.
Dodavatel PředloŽÍ před zahájením prací sezrram veškerych použtých materia]ů
a výrobků
(konkrétní nén*ry, znaČky, výrobce) s respektoviáním
ýĚur"ryměr, který je akhrální. použití
uvedených materiálů podléhá písemnémuschválení inveštora.

Po dokonČenídíla bude provedeno prověření funkčnosti celého díla, které bude probíhat
po
předání díla ve formě dohodnuté s provozovatelem majetku azadavatelem.

Po. dokonČeníPraci budou veškerédotčenépozemky uvedeny do původníhonebo
Projeklovaného stavu. Dodavatel zajistí souhlasý vlasŇků stavbou dot8ených pozemků
s

konečnými terénnímiúpravami.

Dodavatel zajisti akťuální stanoviska k sítím,která brrde potřebovat pro vy,týčení.
3.

Místo plnění:

Katastrální uzemí Rakousy, obec Rakousy, okres Semily, kraj Liberecký.
4. Předpokládaná

doba realizace:

Předání staveniště: říjen 2019
Termín dokončení: maximálně 3I.6.2021
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Nejdéle 15 dní ode dne Předání staveniště předložívybraný dodavatel zadavatelik
odsouhlasení
detailní harmonogram prací.

požadovanésoučásti dodávkv
Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uved ené rcalizační
dokumentace je k realizaci stavby nutné provést čirrnosti, kt eré zahrruaí:
5.

1. náklady na umístěnístavby (zaŤízenístaveniště)
- vytyčeníveškerych inženýrských sítí,geodetické vytýčení
stavby
- zajištěnízařizení staveniště

- případné projednání a zajištění dopravního řešení s policií
ČR
- PasPort stávajících objektu a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou
do

původnístaw.

2, komPletaČní ěinnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 5 r,yhotoveních
v tištěné podobě a na cD) v členěnídle jednotlivých Dčóv:
- geodetické zaméření stavby s prumětem do katástrální
mapy (v tištěné podobě i na CD),
- dokumentace skuteěného provedení, v členěnína jednotlivé
cov
- prohlášení o shodě na použitémateriály
- statické zkouŠ§ hutnění zásYPu na místech určených investorem
a dalšízkoušky a revize
nutné k uvedení díla do provozu,
- návod k obsluze * provaznířád,,
- rcvize elektro přípojek,
- stavební deník, evidence odpadů,
- CD s fotodokumentací stavby (foto qýhy, pokládky potrubí, kŤížení
se sítěmi, geologické
vŠes PoPisem), PasPort okolních objektů, poiemlcu, zeleně v
členěnínalednotlive
lTlY

CoV

dokladY o Předrání koneČných úprav dotčených pozemků (souhlasy
vlastníků pozemků
dotčených stavbou - věetně pfipojek),
- vyjádření od správců sítí.
-_

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení
díla:
- individuální a komPlexní r,yzkoušiní všecďstrojů
a

- provedení potřebných sond,
- kompletní náklady na odvoz

zařízenía dálkového přenosu dat

auloženílikvidovanéhomateriálu
a příjezdových
' komunikací).
- zkušební provoz + zaškolení jednotlivýcil
vlastníkůneÁorritosii ,
- zaškolenízodpovědného pracovníka otce,
- ProPagace Projektu, Povinná publicita dle podmínek poskltovatele
dotace (zejm. dodání a
osazení pamětní
- udrŽovénístaveniŠtě v Čistotě (pravidelný úklid
staveniště

desky).

TYto vŠechnY nrákladY budou oceněny do nabídkového listu
ceny, kteý je uveden v příloze
této ýzvY, SouČástíceny budou všechny práce
anáklady potřebné kreaiiŽací dané zakázky.
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Kritéria hodnocení

Jediným kritériem hodnocení nabídek bude celková cena dle předmětu veřejné zakázky v Kě
bez

DPH.

Zaďavatel bude považoyat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší
celkovou cenuza splnění celého předmětu zakánky ze všech hodnocenýchzakázek.

7.

obsah zpracované nabídkv

7.1

Krvcí list nabíďkv

Vyplněný krycí list nabídky - viz příloha č. 1
7.

2. D oloženízp ůs o bilo sti :

a)

Předložení základní způsobilosti v rozsahu §75 zékona o ZZYZ, pto zadavatele je

b)

Předložení profesní způsobilosti - qýpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského
listu ne staršínež 3 měsíce - pro zadavatele je dostatečnépředložení formou prosté

c)

dostatečné předložení formou ěestného prohlášení,

kopie,
Předloženíprokáaání technické kvalifikace - seznam obdobných rcaLizovaných zakázek,
poŽadována je rcalizace min. 10 kusů domovních čistírenvčetně zasakování
v posledních 3 letech. U každézakazky bude uveden kontakt na osobu investora, u které
bude možnérealizovan ou zakáaku ověřit. -

7.3 Nabídkovó cena

a)

Celková nabídková cena musí obsahovat veškerénáklady nutné k provedení stavby

v rozsahu zadáv acích podmínek zadav atele,
b) Nabídková cena musí být zpracovánav českéměně (CZK) doplněním cen do položkového
výkazuvýměr, který je přílohou ě. 3,
c) Yýkaz výměr obsahuje i jednotnou výši rezerq, pro všechny účastníkyřízeni, a to ve výši
300.000,- Kč,
d) Dodavatel uvede nabídkovou cenu v následující struktuře: celková cena v Kč bez DPH,
DPH v Kč a celková cenav Kč včetně DPH.
7.4

SmIuvní nodmínkv

Uchazeé svým podpisem Obchodních podmínek akceptuje minimální povinné smluvní
PodmínkY SOD, které jsou přílohou ě. 2 této ýzvy.SOD bude projednána a zpracována
pouze s vítězným uchazečem.
7.5 Ostatní dokladv

a) Doklad o akreditované zkoušce ve Výzkumném vodohospodářském ústavu v souladu
s Evropskorr .ror-or, ČSN EN I2566-3:M (ozn. CE), dokl ádaJici účinnostčištění
dodávané Čov .
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b) Návrh servisní smlou\T, jenž mimo jiné, stanoví četnost a Tozsůl periodické kontroly
dodaných ČOV. Návrh smlouvy a jqi podmínky musí plně íespektovat provozní řád
dodávanýcn ČOV. Předmětem periodické kontroly bude minimálně odbomé seřízení,
promazání. pročištěnízákladníchsegmentů, včetně zajištění výměny membrán dmychadla.

8.

podmínkv a požadavky na zpracování nabídkv:

a)každý uchazeč můžepodat pouze jednu nabídku,
b) nabídka (krycí list) musí b}t podepsána statutámím orgánem uchazeče nebo osobou
zmocněnou statutámím orgánem uchazeče k zastupovárn ucbazeče, v tomto případě přiloží
uchazeč v nabídce originál písemnéplné moci či jiného platného písemnéhopověřovacího
dokumentu,

c) nabídky budou zpracovény písemně v českémjazyce a budou zadavateli předloženy ve
dvou tištěných vyhotoveních a jedné elektronické verzi na CD. Rozpočet v elektronické verzi
bude předložen v otevřeném formátu.

9. Spolupráce

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životníhoprostředí Českérepubliky
zékladérozhodnutí ministra životníhoprostředí.

10.

Dalšípodmínkv a práva zadavatele:

a) Zaďavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení
přerušit,
b) zadavatel si vyhrazqe právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníkařizení, který bude
zadavatelem vyzsén k odůvodnění mimořéÁné nízkénabídkové ceny a kteý akceptovatelné
odůvodnění mimořádné nabídkové ceny nepředloží.
Informace poskytuje: Karel Mařík, místostarosta obce Rakousy, tel: 777 914 978, email:

info@titanialux.cz

.

prohlídka staveniště: individuálně.

Inťormace o získání projektové dokumentace stavby vě. slepých ýkťztlvýměr a cenové
přílohy je ke staženína webu obce http:liwrnru.rakousv.eu/ , a dáIe na
https //www.profi lzadavatele. czlprofi l-zadavatelelobec-rakousy_S 1 2 9/
:

Lhůta pro podávání nabídek: do
Rakousy.

středy 31.07.2019 do
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12.00 hodin do kanceláře Obce
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Nabídky budou předloženy písemně v českémjazyce

Teít§ prsjeki íÉ§p0|uŤiněnc§váft
státniír řondém ži€tníha pfo§tředí ČR
fiĚ .ákladd rozh§dnutí řiir*§tra Ťivútniho pť§cďedl
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a lze je

podávat osobně nebo
doporučeně poštou na adresu Obce Rakousy, budou zalepery a označeny heslem ,rNeotvírat
-veřejná zakázka - ,rDomovní čistírnyodpadních vod v obci Rakousy""

Adresa pro předloženínabídek:
Obec Rakousy, Rakousy 34,511 01 Turnov
Osobní doručenínabídky je možnépo předchozí telefonické dohodě.

V Rakousích dne 2].6.20í9

Marta Franzová
starostka obce Rakousy

Přílohv (vše je ke staženína internetových stránkách obce

http://www.rakousv.eu/,

https://www.proťrlzadavatele.czlprofil-zadavatele/obec-rakousy
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č.2 - Minimální požadavky na náwh smlouvy o dílo
Příloha č.,3 * Rozpoěty vě. rekapitulace
Příloha č.4 - Projektová dokumentace
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