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IČ: 00635626, DIČ: CZ 00635626,
bank. spojení 1800969359/0800 Česká spořitelna, a.s.,
tel. spojení 585 396 690, 725 490 430, e-mail: ou@tover.cz
___________________________________________________________

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Na zpracování projektové dokumentace
„Tovéř - nové vodovodní řady Za humny“
I. Zadavatel
Obec Tovéř , Tovéř 18, 783 16, IČO 00635626,
zastoupená starostou Miroslavem Majerem
II. Obecná ustanovení o veřejné zakázce a výzvě k podání nabídky
Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“). Je zadávána
postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 31 Zákona, a to s výjimkou zásad uvedených
v ust. § 6 Zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem
či úkonem podle Zákona, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této
Výzvě k podání nabídky (dále také „Výzva“) obsažen odkaz na konkrétní ustanovení Zákona,
je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném
zadávacím řízení, aniž by se zadávání tímto Zákonem řídilo.
Výzva na tuto veřejnou zakázku je též v souladu s platnou Směrnicí č.1/2017 k VZMR obce
Tovéř.
III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 200 000,- Kč bez DPH
IV. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace NOVÝCH VODOVODNÍCH
ŘADŮ v části Za humny.
Rozsah:
- Celková délka nových vodovodních řadů DN100, 80 činí 243+52+274m + přípojky ke
stávajícím RD, tj.10 +2 ks zakončené vodoměrnými šachtami.
- Na vodovodním řadu je i protlak pod silnicí III/44310
Podklady pro zpracování PD
- Projektant zahrne do nabídky i cenu za zaměření území
- V dokumentaci budou vodovodní řady rozděleny do tří objektů se samostatnými rozpočty
PD bude vypracována v těchto stupních:
1) Zaměření území. Bude odevzdáno zadavateli v jednom vyhotovení a digitálně na
nosiči CD nebo DVD.
2) Dokumentace společná DUR + DSP

Způsob a vypracování bude odpovídat vyhlášce 499/2006 Sb příloha č.9. v platném
znění, součástí jsou i inženýrské činnosti (zajištění potřebných dokladů)k získání
stavebního povolení. PD DUR + DSP bude odevzdána v šesti vyhotoveních a digitálně
na nosiči CD nebo DVD ve formátu pdf a otevřených dwg, doc
3) Dokumentace pro provedení a výběr zhotovitele (DPS)
Bude zpracována podle podmínek vydaného vodoprávního rozhodnutí. Způsob
zpracování a rozsah DPS bude odpovídat požadavkům vyhlášky 499/2006 Sb, příloha
č.13 v platném znění. DPS bude odevzdána v šesti tištěných vyhotoveních a digitálně
v obvyklých formátech. Součástí dokumentace bude i výkaz výměr a kubatur (slepý
rozpočet) i položkový rozpočet. Takto zpracovaná dokumentace musí vyhovovat i
potřebám výběrového řízení na realizaci akce.
V. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Zahájení prací:
dnem podpisu smlouvy o dílo (předpokládaný termín 12/2018)
Zaměření území:
4 týdny po podpisu smlouvy
Předání díla podle 2) :
nejpozději do 16 týdnů od podpisu smlouvy
Předání díla podle 3):
nejpozději do 6 týdnů od pravomocného stavebního povolení
Místo plnění:
Obec Tovéř
Do termínu plnění se nepočítá doba prodlení způsobená třetími stranami.
VI. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
a) Základní údaje o uchazeči, včetně doložení kopie Osvědčení o autorizaci –
Autorizovaný inženýr, nebo technik pro stavby vodního hospodářství s čestným
prohlášením o délce praxe v tomto oboru. Požadovaná délka praxe zadavatelem je
minimálně 5 let.
b) Cena díla za jednotlivé části podle bodů 1 , 2 a celková cena za kompletní provedení
díla bude uvedena jako nejvýše přípustná. Nabídkové ceny budou uvedeny v Kč bez
DPH a včetně DPH. Není-li uchazeč plátcem DPH, pak uvede ceny konečné.
VII. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Platba za zaměření území bude v 100% výši po odevzdání zadavateli
Platba v případě plnění podle 2) bude z 80% částky uhrazena při odevzdání a zbylých 20%
bude uhrazeno po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí.
Platba podle 3) bude v 100% výši.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení.
Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura bude uhrazena bezhotovostní
platbou.
VIII. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady
uchazeče nezbytné pro řádné dokončení a předání díla.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Žádost o bližší informace o zakázce podá uchazeč písemně a zadavatel ji zveřejní stejným
způsobem, jakým zveřejnil výzvu.

IX. Podání nabídek
Uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku v listinné podobě v českém
jazyce poštou nebo osobně na Obecní úřad Tovéř, Tovéř 18, 783 16, do 30.11.2018 do 12:00
hodin v zalepené obálce, označené „Nabídka - Projektová dokumentace – nové vodovodní
řady „Za humny“ – neotevírat“, nebo přímo elektronicky do DS obce Tovéř DS: mieawwe
Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Otevírání
obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti uchazečů s následným, neprodleným
vyhodnocením a obesláním uchazečů s výsledky výběrového řízení téhož dne.
Příloha: situace umístění nových vodovodních řadů v katastrální mapě
V Tovéři dne 12.11.2018
starosta obce

Miroslav Majer,

Digitálně
podepsal
Miroslav
Majer

