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VYZVA
k podání nabídky na realizaci verejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
v souladu s § 18 odst. 5 zákona c. 137/2006 o verejných zakázkách,
ve znení pozdejších predpisu

1. Název verejné zakázky

"Výstavba deštové a splaškové kanalizace v obci Pacetluky"
2. Identifikacní údaje zadavatele
Identifikace zadavatele
Obec Pacetluky
Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova
IC: 00287 571
Osoba oprávnená jednat ve vecech smluvních:
Ladislav Oarebník - starosta obce
Kontaktní osoba zadavatele:
Ladislav Oarebník - starosta obce
Tel: +420 725 121 250
Mail: pacetlukv@knet.cz

3. Informace o druhu a predmetu zakázky (vymezení zakázky)
Predmetem zakázky je výstavba deštové a splaškové kanalizace a to v následujících etapách:
I. etapa: splašková kanalizace
II. etapa: deštová kanalizace

Zahájení prací
I. etapa: 15.10.2012
II. etapa: 01.04.2013

Ukoncení prací
I. etapa: 31.12.2012
II. etapa: 31.05.2013
Predmet verejné zakázky je podrobneji vymezen v zadávací dokumentaci.
Místo plnení zakázky: k.ú. Pacetluky, všechna parcelní císla jsou uvedena v projektové
dokumentaci.

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel výzvu poskytuje osloveným uchazecum.
Zájemci je poskytnuta zadávací dokumentace na základe písemné ci telefonické žádosti
adresované kontaktní osobe zadavatele. Podmínkou je fyzická prohlídka místa plánované
výstavby splaškové a deštové kanalizace. Je nutné si predem dohodnout termín prohlídky.

5. Lhuta a místo pro podání nabídek
Lhuta pro podání nabídek zacíná dnem odeslání výzvy a koncí dne 5.10.2012 v 15:00 hod.
nabídky budou dorucovány osobne po telefonické domluve nebo doporucene poštou výhradne
na adresu dodavatele: Obec Pacetluky, Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova

Obálky oznacte:
"Kanalizace

Pacetluky"

VÝBEROVÉ RÍZENÍ - NEOTEVÍRAT

6. Požadované doklady k výberovému rízení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

prostá kopie - živnostenský list, výpis z obchodního rejstríku
osvedcení o registraci
cestné prohlášení (podepsané oprávnenou osobou uchazece)
referencní list
záruka na provedené dílo
položková cenová nabídka (zvlášt I. a II. etapa)
doklad o pojištení odpovednosti - dodavatel splnuje ekonomický a financní
kvalifikacní predpoklad, pokud má pojištení odpovednosti
za škodu
zpusobenou tretí osobe

Nedoloží-li uchazec doklady uvedené v písmenech a) až g), bude vyloucen ze zadávacího
rízení.

7. Obsah nabídky
Dokumenty a doklady predložené uchazecem budou obsahovat ctyri samostatné cásti:
1. cást nabídky - vlastní nabídka
2. cást nabídky - doklady prokazuiící kvalifikaci uchazece
3. cást nabídky - doklady prokazující výši nabídkové ceny (cena musí být rozdelena
na I. a II. Etapu)
4. cást nabídky - návrh smlouvy o dílo
Všechny cásti nabídky musejí být podány v písemné tištené podobe v ceském jazyce
v jednom originálním a oznaceném vyhotovení. Vyhotovení musí být podáno v uzavreném
balíku (obálce) oznacené ve smyslu zákona.

Zadavatel neumožnuje podání nabídky elektronickými prostredky.
8. Údaje o hodnotících kritériích
Základní hodnotícím kritériem pro zadání verejné zakázky je nejnižší nabídková cena
hodnocena bez DPH. Dalším hodnotícím kriteriem jsou platební podmínky (zde se hodnotí
doba splatnosti vystavené faktury).

9. Jiné požadavky a práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou prípustné. Zadavatel je oprávnen zrušit zadávací rízení do doby
uzavrení smlouvy. Zadavatel nepriznává právo na náhradu nákladu spojených s úcastí
v zadávacím rízenÍ. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavrít smlouvu s žádným z uchazecu.
Soucástí nabídky musí být i návrh Smlouvy o dílo, opatrený razítkem
oprávnenou osobou uchazece.

a podepsaný

Ve smlouve o dílo v odstavci objednavatel je treba uvést:
Obec Pacetluky
Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova
IC: 00287 571
zastoupená starostou Ladislavem Darebníkem

10. Zadávací lhuta
Zadávací lhuta zacíná bežet okamžikem skoncení lhuty pro podání nabídek a její délka cinní
60 dnu. Po celou tuto dobu jsou uchazeci vázání svými nabídkami.

11. Lhuta o vyrozumení o výsledku výberového rízení:
Zasedání výberové komise se uskutecní 5.10.2012.
Do 5 pracovních dnu od tohoto termínu budou uchazeci vyrozumeni o výsledku výberového
rízenÍ.
V Pacetlukách 18.9.2012
OBEC
16843 E<\.CETLUKY

C3-~/~'
Ladislav Darebník
starosta
Obec Pacetluky

