
Zadavatel 

 
Obec Dětmarovice 

73571 Dětmarovice 27 

 

V Dětmarovicích dne 10. 05.2018 

Pod číslem jednacím: OÚD/2068/2018  

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu 
 

Zadavatel v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku  „Kanalizace na Olmovci, TDS“ 

(dále jen „Zakázka“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27  Zákona, na službu v rozsahu technického 

dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Kanalizace na Olmovci“.  

Zadávací podmínky jsou součásti výzvy a jsou uvedeny níže. 

Výzva k podání nabídky s přílohami je zpřístupněna na internetové adrese Zadavatele: https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00297445 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zakázky: „Kanalizace na Olmovci, TDS“ 

 

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: „Kanalizace na Olmovci, TDS“ 

Předmětem Zakázky je výběr technického dozoru investora k projektu „Kanalizace na Olmovci, TDS " (dále jen 

„Stavba"). Realizační náklady stavby se odhadují z projektové dokumentace DÚR na  8.000 000 - Kč bez DPH. 

Jednotlivé činnosti předmětu Zakázky jsou rozděleny do logických na sebe navzájem navazujících celků: 

 

- činnost technického dozoru při přípravě stavby 

- činnost technického dozoru při realizaci stavby 

- činnost technického dozoru při předání stavby, při jejím uvedení do užívání 

-  činnost technického dozoru při připojení RD na kanalizaci 

 

Kód CPV: 71000000-8. 

Podrobný popis Stavby je uveden v technických zprávách, v projektových dokumentacích pro provedení stavby 

(DPS),  které je  přílohou č. 3 této výzvy. 

Předpokládaný harmonogram realizace Zakázky je stanoven od 06/2018 do 12/2019. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora nad prováděním stavby dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění k řádné přípravě, 

průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů její realizace a 

ostatních náležitostí, které jsou blíže specifikované v Návrhu příkazní smlouvy příloha č. 2 této výzvy. 

Místo plnění: k. ú. Dětmarovice - (čísla parcel jsou uvedena v územním rozhodnutí stavby „Kanalizace na 

Olmovci,“) 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: cca 250.000,- Kč, bez DPH 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297445
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297445
mailto:vystavba@detmarovice.cz
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3. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání 

Těšíme se na Vaši písemnou nabídku a prosíme o její doručení nejpozději do 30. května 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 „Kanalizace na Olmovci, TDS“. 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 aktuální výpis z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán), který nebude starší než 

90 dnů. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání. 

2. Uchazeč ve své nabídce předloží doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v kopii. U každého 

osvědčení o autorizaci zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o pracovněprávním vztahu autorizované 

osoby a dodavatele. 

3. Splnění technické kvalifikaci prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží: 

seznam dozorovaných staveb pouze souvisejících s výstavbou kanalizace za posledních 5 let, včetně 

osvědčení objednatele o řádném poskytnutí služby TDS, jehož součástí budou minimálně 2 zakázky na  

službu TDS výstavby kanalizace, kdy technický dozor byl:  

a) minimálně na jednu stavbu dosahující finančního objemu 8.000.000,-- Kč bez DPH, 

b) minimálně na jednu stavbu zahrnující výstavbu kanalizace s celkovou délkou kanalizační sítě min. 1 km, 

c) minimálně na jednu stavbu z zahrnující výstavbu nebo rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod (ČSOV)  

    pro min. 100 EO (ekvivalentních obyvatel), 

d) a minimálně na jednu stavbu zahrnující napojení alespoň 25 ks RD. 

4. Jednou referenční zakázkou lze prokázat více požadavků uvedených v jednotlivých bodech čl. 4.3 

5. 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. 

6. U jednotlivých referencí budou vždy uvedeny rozpočtové náklady, požadavky jednotlivých bodů z čl. 4.3 a 

objednatel vč. jména a telefonického kontaktu osoby pro ověření reference. 

5. Obchodní podmínky 

Návrh Smlouvy o dílo – obchodní podmínky 

Uchazeč ve své nabídce doloží Příkazní smlouvu o dílo, která musí být podepsána oprávněnou osobou. 

6. Požadavky na zpracování nabídky 

- písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) s označením 

NEOTEVÍRAT NABÍDKA – „Kanalizace na Olmovci, TDS“, názvem, adresou dodavatele a IČ. 

- nabídková cena bude uvedena v české měně, a to cena bez DPH, DPH a včetně DPH. Tato cena bude 

stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu 

plnění této zakázky. 

- nabídka bude dodána v českém jazyce a v jednom originále. 

- uchazeč může podat pouze jednu nabídku 

- součástí nabídky bude vyplněný krycí list, který je přílohou č.1  

- součástí nabídky bude podepsána Příkazní smlouva, příloha č. 2  

- součástí nabídky bude podepsané čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, příloha č. 3 

- součástí nabídky budou doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 4  
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7. Hodnotící kritéria 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická 

výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny vč. 

DPH. 

Zadavatel vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny 

potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám, a který nabídne nejnižší cenu. 

8. Ostatní 

Prohlídka oblastí se oficiálně neprovádí, jedná se o lokalitu, která je volně přístupná. Možný termín obhlídky a 

konzultace lze případně dohodnout. 

Příkazce udělí Příkazníkovi plnou moc k úkonům, které bude Příkazník vykonávat na základě Příkazní smlouvy. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace deklarované 

účastníky zadávacího řízení v nabídkách. 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upřesnit, doplnit, změnit nebo zrušit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání 

nabídek, s tím, že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek  přiměřeně prodloužena, změna 

podmínek bude zveřejněna na profilu zadavatele a dále bude oznámena všem známým dodavatelům. 

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. 

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., 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 

starosta obce 

9. Přílohy 

Příloha č. 1 – Krycí list 

Příloha č. 2 – Návrh příkazní smlouvy  

Příloha č. 3 – Prohlášení o splnění základní způsobilosti 

Příloha č. 4 – Územní rozhodnutí 

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 
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