
VÝZVA K PoDÁNíNABíDKYVE VEŘEJNÉ zAK^zcE MALÉHo RozsAHU

ZADAVATEL: obec Nezvěstice
Sídlem: Nezvěstjce 277' 332 04 Nezvěstice
Z-astoupený: Starostou obce LUkášem Karkošem
lC: 00257028

VEŘEJNÁ zAKÁzKA:
yýeĚR pRouexTANTA AKCE ,,oDKANALlzoVÁNí oBcE NEzVĚsTlcE NA čoV" _ PRoJEKT PRo
PRoVEDENÍ STAVBY

Zadavatel VáS

vYzÝv^

jako uchazeče o VýŠe uvedenou Veřejnou zakázku ma|ého rozsahu na sluŽby zadávanou VýZVou k podání
nabíd ky'

odůVodnění užití výzvy k podání nabídky:
Vsou|adu s s 12 odst. 3 zákona se jedná o Veřejnou zakázku malého rozsahu na sluŽby' jejÍŽ
předpokládaná hodnota nepřesáhne 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty'

í. lnformace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
1.'t Název veřejn é zakázky malého rozsahu
WaĚR pno.lerTANTA AKCE ,,oDKANALlzoVÁNi oBcE NEzVĚsTlcE NA čoV" - PRoJEKT PRo
PRoVEDENí STAVBY
1.2 stručný textový popis veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem plnění Veřejné zakázky ma|ého rozsahu je zhotovení projektové dokumentace pro provedení
stavby' soupisu prací s Výkazem Výměr a oceněného rozpočtu dle VyhláŠky č.23012012 Sb' Podkladem pro
zplacováni nabídky jsou projektové dokumentace pro Územní rozhodnUtí a stavební povo|eni' které jsou
k nahlédnutí na obci Nezvěstice' Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 975 tis. KČ bez DPH.

1 '3 Kód cPV
7 1320000-7 technické projektování

1.4 Kód podle NUTS o-5 a zÚJ
czo323 P|zeň-město, ZÚJ 558í 41

2. ldentifikační údaje o zadavateli
2.1 Název zadavatele
obec Nezvěstice

2'2 Právní foíma
801 - obec

2'3 Sídlo
Ulice: Nezvěstice
ČÍslo popisné: 277
obec: Nezvěstice
PSČ: 33204
lČ: oo257o28

2.4 Jména osob oprávněných za zadavatele jednat
Jméno: Lukáš
Příjmení: Karkoš
Funkce: starosta obce
Telefon: +42o 37789'1126
E-mail: ou@nezvestice.cz

stát:
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3. lnformace o zadávací dokumentaci
3.1 Úda|e o zadávací dokumentaci

Zadávacidokumentacebudeposkytnutanazákladěpisemn.éŽádostiuchazeče(e-mailem)'
dokumentaci Vám zaŠleme u_rn"irJrn na Vámi uvedenou e-mailovou adresu' Pozn' přímo

řži"i"1.r' 
'""růme 

zadávací dorumentaci iako přílohu této výzvy'

3.2 Kontaktní osoba pro zadávaci dokumentaci

Jméno a příimení: Lukáš KaÍkoš
Telefon. +420 377891126
e-mail: ou@nezvestice'cz

3.3 Lhůta přo dodatečné informace k zadávacím podmínkám

PísemnáŽádost(e-mailem,poŠtouneboosobně)musíbýtzástupcizadavateledoruÓenanejpozději5
oracovních dnů před uplynutim'ňi,]v Jil ňrja]ii'"iioát. Eíaire. zásilejte Žádosti na: ou@nezvestice'cz'

bodateČné informace budou zaslány VŠem známým Ucnazecum'

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou musí být doručeny

4.'t Datum a hodina pro podání nabídek

Nabídky podáVejte do 26. srpna 2013 do 16:00 hodin'

4.2 Adresa pro podání nabídek

Misto pro podáni: obecní úřad Nezvěstice - matrika

Ulice: Nezvěstice
Čislo popisné: 277
obec:' Nezvěstice
PSÓ: 33204
Stát: Cz

4'3 Jiné upřesňující údaje

NabídkymůŽeuchazečdoruČitpoceloudobupropodáninabidkVVoracovnídnyPo-Ótod08:00hod.do
15:oo hod', VPá od 08:oo noo 'o-o"lz:óo-ňoJ''a v'postedni.d* óouiezni lhůty d'o data a hodiny uvedené

V bodě 4'1 této VýzVy' Nabidku ;;ňiiJi;;" "ii*.rili^:} 
zabezpečit pioti manipulaci s jednotlivými

listv Včetně příloh a zapecetit tax' l! vsecriny stránky Včetně přiloh budbu provlečeny provázkem' provázek

;i"J";";;;#';;;.lik;i; til; pr"i"p"" .'"iit'r.i'nebo zadní (papirové) strané bilou samolepicí páskou'

která bude opatÍena raritxem ]"p!o'piJň Ň"ulox" nebude obšaňovat přepisy a opravy' které by mohly

zadavateIe uvést v omyl.

Nabídkabudepodánavobálce'kterábudenauzavřeníopatřenarazitkemuchazeČe,podpisemazřetelně
oznaČena nápisem

ÍeĚ CE

!!!"

NaobálcebudedáleuvedenaadresauchazeČe,nakteroujemoŽnézaslatrozhodnutíoVýběru.

4'4 Elektronické podání nabídky

Ne.

5. PoŽadavky na prokázání kvalifikace

5.1 základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikaóní předpoklady splňuie uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké

skupiny' trestný ein uc""třiá-offinilouane 
'ó"in"ct<e .st<upine. 

legalizace Výnosů z trestné člnnosti'

podilnlctvi' prijeti uptatxu' pJdřli"".i' .ápii.eno' úplatkářjtví pod-vodu' ÚVěrového podvodu' VÓetně

připadů' kdy tde o pripravl-nlbo pokus nebo Účastenstvi na iakovém trestném cinu' nebo došlo k

zah|azeni odsouzeni ,u 
'"óa"nan 

i't"xového trestného cinu' jde-li o právnickou osobu' musÍ tento

předpoklad splňovat jak 
"išilZ'iičišáé"oi'íái 

pli statubíní orgán nebo kaŽdý Člen statutárnÍho

o, li!rýí;ou' pravomocně odsouzen pro tÍestný čin,'jehoŽ skutková podstata souvisí s předmětem

podnikání dodavatele pň";aii.tň piavnicn próopisů nebo doŠlo k zah|azení odsouzení za

Zadávací
vyzvaným
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spáchání takového trestného činu; jde-Ii o právníckou osobu, musÍ tento předpoklad splňovat jak tato

p,rávnická osoba, tak jejÍ statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu,

c) 'který 
v posledních 3 |eiech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěŽe formou podplácení

podle zvláŠtního práVního předpisu (s 49 obchodního zákoníkU),
d) ;ůči jehoŽ majetŘu neprobíhá nebo v uplynulých 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, V němŽ bylo' 

vydáno rozhoánutí o Úpadku nebo insolvenČní náVrh nebyl zamítnut proto, Že majetek nepostaČuje k

Ú'hradě nákladů insolvenČního řízení' nebo nebyl konkurs zruŠen proto, Že majetek byl zcela

nepostačující nebo zavedena nucená spráVa podle zvláštních právních předpisů'

e) který není v likvidaci'
f)' kteý nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky' a to Jak v České republice' tak V zemi

sídIa' místa podnikání Ói bydliŠtě dodavatele,
g) kteni nemá nedoplatek ná pojistném a na penále na Veřejné zdravotní pojiŠtěnÍ, a to jak V České

republice, tak V zemi sídla' místa podnikánÍ Či bydliŠtě dodavate|e,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálnÍ zabezpeČenÍ a přispěVku na státní' 

polltiku zaměstnanosti, a to ják v České republice, tak V zemi sídla, místa podnikání Či bydliště

i)

i)
k)

dodavatele,
který nebyl V posledních 3letech pravomocně disciplináÍně potrestán' Ói mu nebylo pravomocně

uloŽeno kárné opatřenÍ podle zVláŠtních práVních předpisů'

který není Veden V rejstříku osob se zákazem plněníVeřejných zakázek,
kteÉmu nebyla v poilednÍch 3 letech pravomocně uloŽena pokuta za umoŽnění výkonu nelegální
práce podle zVláŠtního práVního předpisu.

základní kvatiíikační předpoklady prokáže uchazeě čestným prohlášenÍm - Viz přÍloha zD.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, kter'ý předloŽí:

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je V něm zapsán - prostá kopie

b) doklad o opráVnění k podnikání podle zvlášiních práVnÍch předpisů v rozsahu odpovídajícim
předmětu vářeiné zakázky' zejména doklad prokazující přÍsluŠné Živnostenské opráVnění či licenci -

prostá kopie

výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky'

5.3 Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikaČní předpoklady splňuje uchazeč, který předloŽi seznam sluŽeb' které provedl za poslední

3 roky a osvědčení objednátelů o iaoneň plnění těchto sluŽeb a V seznamu (a osvědČeních) budou uvedeny

alespoň 3 sluŽby, jejichŽ předmětem bylo:

- zhotovení projektové dokumentace (dále téŽ ''PD'') minimálně V úrovni PD pro stavební povolení na

rekonstrukci nebo výstavbu ČoV pro minimá|ně'1000 Eo
- zhotovení PD minimálně V Úrovni PD pro stavební povo|ení na rekonstrukci nebo Výstavbu ČoV pro

minimálně 500 Eo
- zhotovení PD pro provádění stavby na Výstavbu kana|izace V intravitánu obce (města) s rozpočtovými

náklady stavby minimálně Ve VýŠl 40 mil' Kč bez DPH

Z osvědČení musí jednoznačně vyplývat splnění Výše uVedených poŽadaVků'

6. Kritéria hodnocení
Kritériem pro hodnocení Veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky. BliŽŠí

informace o hodnocení nabÍdek jsou uvedeny V ZadáVací dokumentaci'

7. otevírání obálek s nabídkami
otevírání obálek s nabídkami se uskuteČní bez moŽné účasti uchazečů'

8. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantni řešení
Zadavate| nepřipoUŠtí Variantn í řešení'

9. Doba plnění veřejné zakázky
zahájeni veíejné zakázky se předpokládá od srpna 2o13 a Veřejná zakázka musí být dokončena nejpozději

do 3 měsíců po podpisu smlouvy'
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10. Lhůta, po kterou je dodavatel vázán svou nabídkou
Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skoniení lhůty pro podání

nabídek'

11 . ostatní podmínky zadavatele
PlatebnÍ podmÍnky jsou uvedeny v zadáVací dokumentaci'
Smluvní pokuty jsou uvedeny v zadáVací dokumentaci.
Dodavatel předloŽí nabídku V Členění dle Zadáýací dokumentace'
Nabídka bude předloŽena V Českém jazyce.

V Nezvěsticích dne 7. srpna 2013

4'!kW{'4Áí
LukáŠ Karkoš
starosta obce

6BP i
lwt*l#q*

Ý&,ffi-".YÓ J Plzclt'$IrívĚ s.|)
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