
Zadavatel 

 
Obec Dětmarovice 

73571 Dětmarovice 27 

V Dětmarovicích dne 09. 01. 2018 

Pod číslem jednacím: OÚD/0108/2018  

 Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace 

Vážení, 

dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace kanalizačních přípojek s možnosti napojení na kanalizaci pod názvem 
„Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice - I. etapa, Koukolná“. 

Požadujeme zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas (dále jen PD) v takovém rozsahu, 
aby bylo možno provést napojení stávajících rodinných domů na nový kanalizační řad v obci 
Dětmarovice.  

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zakázky: „Kanalizační přípojky RD pro lokalitu Koukolná“ 
 

Zadavatel:   Obec Dětmarovice 
Se sídlem:   735 71 Dětmarovice 27 
Zastoupen:    Ing. Ladislav Rosman, starosta obce 
Právní forma:  801 - Obec 
IČ: 00297445 
DIČ: CZ00297445 
 
Kontaktní osoba:  Václav Kyjonka, tel.: 774 716 267, email: vystavba@detmarovice.cz   

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: „Kanalizační přípojky RD pro lokalitu Koukolná“ 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky a vyřízení 
za stavebníka územního souhlasu na stavebním úřadě v obci Dětmarovice. Jedná se celkem o  
108 přípojek rodinných domů k napojení na tlakovou kanalizací. U přípojek bude nutné rovněž vyřešit 
přívod elektřiny z dané nemovitosti k čerpací jímce. 

Projektová dokumentace by měla obsahovat: 
-    zpracování potřebné PD pro územní souhlas  
-        technická zpráva 
-        podrobná situace s podkladem katastrální mapy 
-        podélný profil 
-        vzorový výkres detail. napojení na domovní čerpací stanici a propojení na domovní rozvod     

   nebo  (žumpa,septik, ČOV) 
-        výkaz materiálu 
-        plná moc od vlastníka nemovitosti 
-    posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
-    závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 
-   stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení  
-   elektro projekt pro napojení čerpací stanice na elektřinu z RD 
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Projekty budou zpracovány v plném rozsahu s ohledem na platné ČSN, stavební zákon 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu.  
Předpokládá se min. dvě projednání s majitelem a obcí. 
Projektové dokumentace pro každou samostatnou přípojku bude zpracována ve třech vyhotoveních v 
tištěné formě a jednou na CD ve formátu dwg, doc., xls. a pdf. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:   400.000,- Kč bez DPH  

Místo plnění: k. ú. Dětmarovice 

Termín realizace: únor - červen 2018 

3. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání 

Těšíme se na Vaši písemnou nabídku a prosíme o její doručení nejpozději do 25. ledna 2018 do 09:
00

 
hodin  na adresu:   

                               Obecní úřad Dětmarovice 
                               Dětmarovice č. p. 27 
                               735 71 Dětmarovice 

Písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) 
s označením NEOTEVÍRAT NABÍDKA „Cenová nabídka - Kanalizační přípojky RD pro lokalitu 
Koukolná“. Na obálce uveďte obchodní název předkladatele, svou adresu a IČ. 
 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

1. Uchazeč ve své nabídce předloží v prosté kopii příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k 
předmětu této veřejné zakázky a kopii výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán). 
Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání 
(např. projektování elektro). 

2. Splnění technické kvalifikaci prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží: 
seznam projektovaných staveb pouze souvisejících s výstavbou kanalizačních přípojek za 
posledních 3 léta, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí služby, jehož součástí budou 
minimálně 2 zakázky na službu na zpracování projektové dokumentace výstavby kanalizace, 
kdy projektant zpracoval PD:  
a) minimálně na jednu stavbu dosahující 50 kanalizačních přípojek, 
b) minimálně na jednu stavbu zahrnující výstavbu 25 kanalizačních přípojek napojených na tlakovou 
kanalizaci 

3. Jednou referenční zakázkou lze prokázat více požadavků uvedených v jednotlivých bodech čl. 4.2 

4. Nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplnění povinnosti předložení dodatečných 
informací či dokladů ke splnění kvalifikace, bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče 
ze Zadávacího řízení. 

5. U jednotlivých referencí budou vždy uvedeny rozpočtové náklady, požadavky jednotlivých bodů z čl. 
4.2 a objednatel vč. jména a telefonického kontaktu osoby pro ověření reference. 

5. Obchodní podmínky 

Návrh Smlouvy o dílo – obchodní podmínky 

Po oznámení o výběru vybraný uchazeč předloží  do 5 dnů návrh „Smlouvy o dílo“, v elektronické 
podobě. Dodavatelem předložený návrh smlouvy musí po obsahové stránce akceptovat veškeré 
požadavky stanovené zadavatelem v této výzvě a jejich přílohách. 

Návrh Smlouvy o dílo obsahovat minimálně tyto ustanovení: 

a) kontaktní osoby pro smluvní věci, pro technické záležitosti, 

b) předmět díla (viz čl. 2 této výzvy) – tučně vyznačená část, 

c) nabídkovou cenu bez DPH, DPH a vč. DPH, 

d) ustanovení, že nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na řádné 
splnění. 
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e) platební podmínky: 

- platby budou prováděny v Kč, 

- bude vystavena dílčí faktura dle splnění předmětu zakázky, 

- splatnost faktury minimálně 14 kalendářních dnů, 

- zálohové platby nebudou poskytovány. 

f) termín realizace  únor - červen 2018 

g) délku záruční lhůty (min. 60 měsíců.), 

h) po zaplacení faktury přecházejí veškerá vlastnická a autorská práva na objednatele 

i) smluvní pokuty, sankce: 

- v případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění stanovený smlouvou, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši stanovené v nabídce v Kč vč. DPH za každý den prodlení (min. 300,- Kč za každý 
den prodlení), 

- v případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, uhradí 
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč vč. DPH za každou vadu a každý den prodlení. 

- výše celkové smluvní pokuty nebude nijak omezena, 

- ustanovení že dohodnutá smluvní pokuta bude uhrazena vedle náhrady škody, která vznikne 
poručením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

Místo plnění 

- k. ú. Dětmarovice a k. ú Koukolná 

Podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu 
Dodavatel může překročit nabídkovou cenu pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty na 
plnění, které je předmětem zakázky. 

6. Požadavky na zpracování nabídky 

- Součástí nabídky bude vyplněný krycí list, který je přílohou č. 1 podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat. 

- Součástí nabídky bude doloženo v kopii příslušné oprávnění k projektování (autorizace). 

- Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to cena včetně DPH. Tato cena bude stanovena 
jako cena „nejvýše přípustná“ a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu 
plnění této zakázky, mimo správních poplatků. 

- Nabídka bude dodána v českém jazyce. 

- Součástí nabídky nemusí byt doložen návrh smlouvy zcela respektující požadavky uvedené v 
obchodních podmínkách (viz výše). 

7. Hodnotící kritéria 

Základním kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

Hodnocena bude nabídková cena v Kč uvedená v krycím listě. Výsledné pořadí uchazečů bude určeno 
od nejnižší (nejvhodnější nabídka) po nejvyšší (nejméně vhodná nabídka) nabídkovou cenu. 

8. Ostatní 

Prohlídka oblastí se oficiálně neprovádí, jedná se o lokalitu, která je volně přístupná. Možný termín 
obhlídky a konzultace lze případně dohodnout. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ustanovení zákona 
jsou použita pouze podpůrně. 

Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené 
s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání 
nabídek nevrací. 
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Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené 
zadavatelem. 
 
S pozdravem  
 
 
 
 

Ing. Ladislav Rosman v.r. 

starosta obce 

 

9. Přílohy 

Příloha č. 1 – Krycí list 
Příloha č. 2 – Situace dané lokality 
 


