VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávanou dle
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Mezouň – splašková kanalizace
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a autorský dozor (AD)
Zadavatel :

Obec Mezouň
Mezouň 72
267 18 Karlštejn

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zástupce pro věci technické:
Telefon, fax: 311 675 198
IČ:
00233587
DIČ:
CZ00233587

Hanou Braunovou, starostkou obce
Hana Braunová, starostka obce

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění.

Vymezení plnění zakázky
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby akce „Mezouň –
splašková kanalizace“ a výkon autorského dozoru (podrobnější popis rozsahu stavby je dán
přiloženým návrhem smlouvy o dílo – viz příloha č. 1 a přiloženou Přehlednou situací – viz příloha
č. 2).
Předpokládané náklady na celou stavbu Mezouň – splašková kanalizace jsou cca 33,9 mil. Kč bez
DPH. Předpokládá se spolufinancování z dotačního titulu.
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Termín plnění zakázky
Dokumentace pro provedení stavby:
Autorský dozor:

do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo
po celou dobu výstavby díla, tj. od předání
staveniště až po uvedení do provozu (kolaudace)

Obchodní podmínky
Veškeré obchodní podmínky, vč. platebních podmínek jsou jednoznačně stanoveny a vymezeny
v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1.

Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, na přiložených formulářích.
Nabídka bude zaslána na adresu zadavatele ve lhůtě specifikované níže.

Obsah nabídky
Obsahem nabídky budou minimálně následující dokumenty:
- doplněný návrh smlouvy o dílo s uvedením ceny za jednotlivé části (DPS a AD), který bude
podepsán oprávněným zástupcem,
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 odst. (1)
písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění – viz příloha č.
3,
- reference – min. 3 projekční práce obdobného charakteru za posledních 5 let (formou
čestného prohlášení),
- kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo odpovídající živnostenské oprávnění,
- kopie dokladu osvědčení o autorizaci ČKAIT.

Předpokládaná cena zakázky
Předpokládaná cena zakázky – 700 tis. Kč

Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
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Lhůta podání nabídky a způsob a místo podání nabídky
Lhůta pro doručení nabídky končí dnem 24. 8. 2015 ve 12:00 hodin. Nabídky doručené po
vypršení této lhůty budou zadavatelem vyřazeny.
Místem podání nabídky je sídlo zadavatele.

Ostatní ustanovení
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení.
Podané nabídky se uchazečům nevracejí.
Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení nebo odmítnout všechny nabídky.

V Mezouni dne 30. 7. 2015

……………………………………………..…
Hana Braunová, starostka obce
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