VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel zadává veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) mimo rámec ZZVZ
v souladu s ustanoveními § 31 ZZVZ, podle zásad dle § 6 ZZVZ a v souladu Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, Verze 7.0, Znění účinné od: 24.8.2017 a v souladu se Směrnicí
zadavatele č. 1/2015 – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Zadavatel zahájil zakázku malého rozsahu odesláním Výzvy k podání nabídek vč. jejích příloh
dodavatelům, o kterých má informace, že jsou způsobilí požadované plnění předmětu veřejné zakázky
poskytnout.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci
Slatina - zpracování PD domovních přípojek

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Obec Slatina
Slatina 50, 410 02 Slatina
00264377
není plátce DPH
Ing. Dana Stránská, starostka obce

Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je projektová a inženýrská činnost, jejímž cílem je získání územního
souhlasu pro kanalizační přípojky dle zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu,
v platném znění.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným vzorem návrhu Smlouvy o dílo (dále jen
„návrh Smlouvy“), který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

4. PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na profilu zadavatele: www.slatina-lt.cz.
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5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 9.1.2019

Místo pro podání nabídek:

podatelna na adrese sídla zadavatele

Hodina: 15:00

6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE V JAKÉM JAZYCE, MOHOU BÝT
NABÍDKY PODÁNY
Účastník podá nabídku dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nabídky se podávají v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) v listinné podobě a musí
být doručeny nejpozději do uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Způsob podání nabídek v listinné podobě
Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech
následně: středa od 15:00 hodin do 17:00 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě na tel. č.
+420 607 979 809.
Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „Výstavba splaškové
kanalizace a ČOV v obci Slatina - zpracování PD domovních přípojek“, na které musí být
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení v případě, že by nabídka nebyla doručena ve lhůtě
nebo způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci. Nabídka bude dále označena nápisem
„NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou účastníka.
Nabídku je též možné zaslat jako doporučenou zásilku s označením výše uvedeným způsobem
na adresu zadavatele. Takto doručovaná nabídka bude vložena do vnější doručovací obálky, která bude
označena jako běžná poštovní zásilka adresovaná na adresu zapsanou v uvedeném formátu:
Obec Slatina
Veřejná zakázka (NABÍDKA)
Slatina 50
410 02 Slatina
Na nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek se bude pohlížet jako by nebyly podány.
Zadavatel následně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Nabídky doručené na jiné, než uvedené místo se nepovažují za nabídky doručené v souladu
se Zadávací dokumentací.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace je uvedena v Kvalifikační
dokumentaci, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje
podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění podmínek kvalifikace.
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8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.
Komise ustanovená zadavatelem stanoví pořadí úspěšnosti účastníků tak, že nejúspěšnější nabídkou
se stane nabídka účastníka, který nabídl nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH při
respektování všech podmínek a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci.
Zadavatel si analogicky v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ vyhrazuje možnost provést posouzení splnění
podmínek účasti ve veřejné zakázce vč. posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění
veřejné zakázky po hodnocení nabídek. Zadavatel tak posoudí splnění podmínek účasti ve veřejné
zakázce pouze účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne los. Losování bude provedeno zadavatelem, popř. komisí
transparentním způsobem při zachování zásady rovného přístupu a zákazu diskriminace.
9. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Ve Slatině dne 13.12.2018

podepsal
Ing. Dana Digitálně
Ing. Dana Stránská
2018.12.14
Stránská Datum:
09:13:09 +01'00'

………………………………………….
Ing. Dana Stránská, starostka obce
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