
 

Výzva a zadávací dokumentace k podání
nabídek na veřejnu zakázku malého rozsahu

2.kategorie 
(dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dle Závazných pokynů pro zadávání zakázek

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů v programovém období 2007-2013)

            Obec Pustá Kamenice, zastoupená starostou Miroslavem Myškou, tímto vyzývá
k podání nabídky  na veřejnou zakázku 

„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice – 
vypracování projektové dokumentace pro provádění

stavby“

Zadavatel:
Název zadavatele: Obec Pustá Kamenice
Sídlo: Pustá Kamenice 64, 569 82, Borová u Poličky
Jednající prostřednictvím: Miroslavem Myškou
IČ: 00277231
Kontaktní osoba zadavatele: Miroslav Myška
Tel: 773 655 691
e-mail: obec@pustakamenice.cz
bankovní spojení: ČS, a.s.
č. účtu: 1144342389/0800

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU.
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1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem  zakázky  je  vypracování  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  a
souvisejícího autorského dozoru při provádění stavebních prací při akci s názvem „Kanalizace
a ČOV v obci Pustá Kamenice“.  Podkladem pro vypracování PD pro provádění stavby je
předchozí PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení jež jsou součástí této výzvy, a dále
podmínky zadavatele, specifikované v této výzvě. 

2. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je do  1.000.000,- bez DPH

3. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

4. Termín plnění
Začátek plnění: ihned po podpisu smlouvy, předpoklad v 5/2013 
Předpokládané ukončení plnění:  9/2013

5. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentací se rozumí tato výzva včetně příloh, která bude vyzvaným uchazečům
předána jako podklad ke zpracování cenové nabídky. 

6. Prohlídka místa plnění
Uchazeč (nebo jeho pověřený zástupce)  je povinen před podáním nabídky navštívit  místo
plnění zakázky, které je volně přístupné. Zájemci mohou místo plnění navštívit individuálně, 
případně  po  tel.  dohodě  se  zástupcem  zadavatele.  Seznámení  se  s místem  plnění  a
požadovaným způsobem plnění  uchazeč potvrdí čestným prohlášením, které bude součástí
nabídky.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky
Nabídková cena bude zpracována na základě zadávací dokumentace. Nabídková cena musí
obsahovat  veškeré  náklady  na  provedení  prací.  Tato  cena  bude  považována  za  nejvýše
přípustnou. Pozdější požadavky zhotovitele na zvýšení ceny nebude zadavatel akceptovat. 

Nabídková cena bude uvedena ve skladbě:
- Nabídková cena celkem bez DPH
- Samostatně DPH
- Nabídková cena celkem včetně DPH

Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny průběžně v návaznosti
na dokončení a protokolárním převzetí díla. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž
veškeré  cenové  údaje  budou  uváděny  v Kč.  Splatnost  daňových  dokladů  odsouhlasených
pověřeným  pracovníkem  zadavatele  bude  15  dnů.  Uchazeč  zadavateli  může  předložit
v nabídce návrh smluvního vztahu včetně sankcí. Návrh smlouvy však nesmí obsahovat žádné
ustanovení,  které  by  bylo  v rozporu  s touto  zadávací  dokumentací.  Zadavatel  nepřipouští
překročení ceny po dobu trvání smluvního vztahu.

8. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena – 100%váha.



9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel  požaduje  prokázání  kvalifikace,  a  to  předložením požadovaných dokladů jejich
předložením v nabídce. 

a)  Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán
b)  Prostou  kopii  dokladu  o  oprávnění  k podnikání  (  živnostenský  list,  výpis
z živnostenského  rejstříku),na  základ  kterého  je  oprávněn  provádět  požadované
činnosti.

Doklady nesmí být starší než 90 dnů (ke dni podání nabídky).

10. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta  pro  podání  nabídek  začíná  dnem  zveřejnění  této  výzvy  tj.  8.4.2013 a  končí  dne
24.4.2013 v 15.00  hod. odevzdáním nabídek v sídle zadavatele.

Nabídka  bude  podána  v českém  jazyce,  v jednom  vyhotovení.  Nabídku  podá  uchazeč
v písemné formě v členění dle požadavků uvedených dále. Nabídka nebude obsahovat přepisy
a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka, včetně požadovaných dokladů,
bude  potvrzena  statutárním  orgánem  uchazeče  nebo  osobou  pověřenou  zastupováním
statutárního orgánu podpisem. Nabídka bude svázána do jednoho svazku.

Nabídky je možno podávat poštou na adresu Obec Pustá Kamenice 64, 569 82, Borová u
Poličky,  nebo osobně na výše uvedené adrese, a to pouze po předchozí telefonické domluvě
s pověřenou osobou, jímž je starosta obce Miroslav Myška, na tel. 773 655 691.
Zadavatel požaduje doručení nabídky v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítky a
podpisy uchazeče a označené zřetelně nápisem „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice
–  PD  pro  provedení  stavby“ a  „NABÍDKA  -  NEOTVÍRAT“.  Obálka  bude  označena
adresou uchazeče, který nabídku podává. 

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení lhůty,  hodnotící komise neotevře a
zadavatel  vyrozumí  uchazeče  o  tom,  že  jeho nabídka  byla  podána po uplynutí  lhůty  pro
podání nabídek. 

Hodnotící komise při otevírání obálek postupuje podle ustanovení §71 a násl. ZVZ.
Osoby,  které  jsou  oprávněny  být  přítomné  při  otevírání  obálek  s nabídkami  (§71  odst.8
zákona):

- zástupci zadavatele
- členové komise pro otevírání  obálek s nabídkami  (nebo jejich zástupci)  jmenované

zadavatelem
- za  každého  dodavatele,  který  doručil  nabídku  ve  lhůtě  pro  podání  nabídek,  jeden

zástupce,  zástupce  dodavatele  je  povinen  prokázat  svoji  totožnost,  příp.  předložit
oprávnění jednat jménem dodavatele

Uchazeči, kteří předloží nabídku, budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně
do 7 dnů ode dne otevírání obálek.

Otevírání obálek proběhne dne 24.4.2013 od 15.05 hod. na adrese zadavatele.



11. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, tj. dobu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami 
vázáni, na 60 dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a 
končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

12. Ostatní podmínky
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. Zadavatel si vyhrazuje
právo na zrušení výběru zhotovitele bez udání důvodu. 

13. Obsah, forma a způsob zpracování nabídky
1. Titulní list
2. Nabídková cena
3. Prokázání splnění kvalifikace
4. Ostatní údaje, pokud je uchazeč hodlá předložit

V obci Pustá Kamenice dne 8.4.2013

………………………….
Miroslav Myška
starosta obce 
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