VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Identifikační údaje zadavatele:
Obec Citov
Se sídlem: Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova
IČ: 00301116
DIČ: CZ00301116
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Jaromír Otáhal, starosta obce
kontaktní osoba zadavatele: Jaromír Otáhal, starosta obce
Email: ou@obeccitov.cz
tel: +420 581 741 625
Identifikační údaje pověřené osoby:
TIZZI spol. s r.o.
Se sídlem: Jiráskova 1097/29, 767 01 Kroměříž
Jednající: Jan Klech, jednatel
IČ: 63488621
DIČ: CZ63488621
Kontaktní osoba pověřené osoby: Ing. Klára Štěpánková
Email: stepankova@tizzi.cz
Tel: +420 573 332 811, +420 728 483 530

ZÁJEMCE:
V Kroměříži dne 12. 3. 2013
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU („ZMR“)
"CITOV - ODDÍLNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV" - ZPRACOVÁNÍ DPS
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky. Jedná se o zakázku malého rozsahu
zadávanou v souladu s metodickým dokumentem OPŽP „Závazné pokyny pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP“. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou
normu a pouze v těch podmínkách, které přímo odkazují na přesné ustanovení zákona se
zadavatel i uchazeči budou přiměřeně řídit citovaným ustanovením. Zadavatel je povinen
postupovat při zadání této zakázky malého rozsahu podle závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory – Operační program Životního prostředí. Jedná se o zakázku malého
rozsahu („ZMR“) – 2. kategorie.
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1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu: "Citov - oddílná splašková kanalizace
a ČOV", a to dle dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracované pro předmětnou stavbu
společností STAVING engineering s.r.o., IČ: 25334107.
Investiční náklady projektu činí: cca 34 mil. Kč bez DPH. Podrobně je předmět Stavby popsán
v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Rozsah služeb:
Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. z 25. 6. 2012 včetně
soupisu prací, dodávek a služeb. Zpracovaná dokumentace a soupis prací nesmí obsahovat
odkazy na obchodní názvy, či značky a musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Služby tvořící předmět zakázky budou spočívat ve zpracování dokumentace, umožňující
zadání veřejné zakázky na stavební práce na Stavbu. Vybraný uchazeč se dále zavazuje
k součinnosti a zapracování připomínek v rámci schvalovacího procesu na SFŽP.
2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZMR

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 500 tis. Kč bez DPH.
Nabídková cena na zpracování veřejné zakázky nesmí výše uvedený limit překročit.
Překročení tohoto limitu bude považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení.
3.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 3. 2013 v 10:00 hodin.
Nabídky se odevzdávají v uzavřené obálce označené nápisem "Citov - oddílná splašková
kanalizace a ČOV" - zpracování DPS - NEOTVÍRAT na adrese zadavatele (Citov 14, 751 03
Brodek u Přerova) vždy v pracovních dnech:
Po, st – 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 17:00 hod
Út, čt, pá – 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány od 8:00 do 10:00 hodin.
Blíže viz zadávací dokumentace.
4.

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH.
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5.

KVALIFIKACE

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů,
- profesních kvalifikačních předpokladů,
- technických kvalifikačních předpokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá dodavatel v kopii.
Blíže viz zadávací dokumentace.
6.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Bližší informace o předmětném zadávacím řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (viz
příloha), která je nezbytná pro zpracování kvalitní nabídky.
7.

OSTATNÍ





Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné,
Zadavatel si vyhrazuje nevybrat žádného ze zájemců, případně zrušit toto zadávací
řízení,
Nabídka bude zpracována v českém jazyce,
Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto zadávacím
řízení.

………………………………..
za pověřenou osobu
Ing. Klára Štěpánková

Přílohy:
Zadávací dokumentace na CD

Stránka 3 z 3

