
                         Z a d á v a c í   ř í z e n í
                                     evidenční č.zakázky 01/2015

Název zakázky : „ Realizační dokumentace na vodovod II. 
etapa“

Zadavatel veřejné zakázky : Obec Hradec nad Svitavou
Zastoupená starostou               Kamilem Pavlišem
                                              569 01 Hradec nad Svitavou 230
                                              IČO : 579 530
                                              bankovní spojení : ČS a.s.,Svitavy
                                              č.ú. 1283338339/0800

vyzývá

k podání nabídky na realizaci akce: „ Realizační dokumentace na 
vodovod II. etapa “, kdy předpokládaná hodnota v případě 
stavebních prací, služeb nebo dodávek nedosáhne finančního limitu 
vyplývajícího z ustanovení §12 odst.6 zák.137/2006 Sb.

Akce : Realizační dokumentace na vodovod II. etapa

• • • •  Předmět zakázky

Předmětem zakázky je aktualizace stávající dokumentace pro 
stavební povolení a to pouze části týkající se II. etapy vodovodu, 
od Obecního úřadu až na dolní konec obce. Jedná se zejména o 
doplnění přepojovacích bodů z původního vodovodu na nový pro 
každou nemovitost a z ní vypracovat realizační dokumentaci 
včetně výkazů výměr a specifikací, které budou sloužit jako 
podklad pro výběrové řízení na zhotovitele  stavby, včetně 
autorského dozoru projektanta. Součástí zadávací dokumentace
je projektová dokumentace pro stavební povolení „Výstavba 
vodovodu v obci Hradec nad Svitavou“ na CD.
Případné dotazy v průběhu zadávacího řízení zodpoví starosta 
obce – Kamil Pavliš na e-mail : obec@hradecnadsvitavou.cz.

• • • •  Doba a místo plnění

Termín realizace : 05/2015 – 07/2015
      
    Místo plnění : Obec Hradec nad Svitavou
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• • • •  Prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč doloží ve své nabídce :

• prokázání oprávnění k podnikání (např. předložením 
živnostenského listu)

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel 
zapsán,

    listiny doložit v ověřené kopii.

4. Hodnotící kritéria

Cena bez DPH........100%

5.Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, zvlášť pro realizační 
dokumentaci a zvlášť pro autorský dozor.
Uvedená cena bude bez DPH.

Nabídková cena bude v nabídce a následně i v budoucí smlouvě 
definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré 
náklady nutné k realizaci předmětu zakázky. Uchazeč je povinen 
seznámit se předem se všemi okolnostmi  a podmínkami, které 
mohou mít vliv na cenu nabídky.

6. Lhůta pro podání nabídek a místo otvírání obálek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.4. 2015 v 16:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne na OÚ v Hradci nad 
Svitavou dne 29.4.2015 v 16:01 hodin. Otevírání obálek 
s nabídkami se mají právo zúčastnit ti zástupci uchazečů, jejichž 
nabídky byly přijaty.

Nabídky budou podávány osobně nebo doporučenou poštou, 
v uzavřených obálkách s označením :“Neotvírat – nabídka -
výběrové řízení:   “Realizační dokumentace na vodovod II. 
etapa“.
Na adresu : Obecní úřad Hradec nad Svitavou
                  569 01  Hradec nad Svitavou 230

7. Prohlídka místa plnění zakázky
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Prohlídku místa realizace zakázky lze  uskutečnit  po telefonické 
domluvě se starostou obce na  tel.:461 548 156
                                  605 118 121

8. Další podmínky soutěže

• Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo se všemi 
náležitostmi a
údaji, podepsaná oprávněnou osobou a opatřená razítkem 
uchazeče. Návrh smlouvy musí respektovat zadávací 
podmínky tohoto řízení, nesmí obsahovat rozhodčí doložku ani 
jakékoli sankce vůči zadavateli. Dále bude návrh smlouvy 
upravovat záruku na dílo v délce min. 24 měsíců a způsob 
úhrady až po řádném předání celého díla (zadavatel 
neposkytuje zálohy).

• Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí 
na zadávacím řízení ani na vrácení podané nabídky.

• Zadavatel sdělí písemně všem uchazečům výsledek 
výběrového řízení.

• Jméno a příjmení /obchodní jméno/ název vybraného 
dodavatele bude zveřejněno.

9. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :

• výběrové řízení zrušit.
• neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem.

V Hradci nad Svitavou 9.4. 2015.

                                                                           Kamil Pavliš
                                                                          starosta obce
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