
 

VÝZVA 

K podání nabídky pro zakázku na služby malého rozsahu 

„ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, ŽÁROVICE A HAMRY –  ČÁST 

ŽÁROVICE VČETNĚ INTENZIFIKACE ČSOV1 – dokumentace pro zadání veřejné zakázky 

(projektová dokumentace pro provádění stavby)“ 

Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o  

veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Je zadávána postupem mimo režim zákona 

v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Jakýkoliv 

postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných 

zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě obsažen odkaz 

na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně 

zvolená forma v daném zadávacím řízení, aniž by se zadávací tímto zákonem řídilo. Zadání této 

zakázky se řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životního 

prostředí („Závazné pokyny“) a Závaznými postupy pro zadávaní zakázek spolufinancovaných ze 

zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/20096 Sb., o veřejných zakázkách, 

v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“). V případě, že jsou některé ustanovení 

Závazných postupů v rozporu s ustanoveními Závazných pokynů, mají přednost Závazné pokyny.  

Ve smyslu platných závazných pokynů ze dne 18.12.2012 se dle  čl. 5.1.2 jedná  o zakázku malého 

rozsahu 2. Kategorie. 

1. Zadavatel: 

Sídlo:    Město Plumlov, Rudé armády 302, 79803 Plumlov 

Zastoupený:   Adolfem Sušňem, starostou obce 

IČ:     00288632 

DIČ:    CZ00288632 

Kód státu:    CZ, Česká republika 

Kategorie zadavatele:  Veřejný 

Kontaktní osoba:    Adolf Sušeň 

Tel.:    582 393 385 

E-mail:    starosta@mestoplumlov.cz 

 

2. Druh, název a předmět zakázky: 

Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby 

Název zakázky: ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, ŽÁROVICE A HAMRY 

–  ČÁST ŽÁROVICE VČETNĚ INTENZIFIKACE ČSOV1  

 

 

„ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, ŽÁROVICE A HAMRY –  ČÁST ŽÁROVICE 

VČETNĚ INTENZIFIKACE ČSOV1 – dokumentace pro zadání veřejné zakázky (projektová 

dokumentace pro provádění stavby)“ 

mailto:starosta@mestoplumlov.cz


 

        Předmět veřejné zakázky: 

 Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky dle vyhlášky 

230/2012 Sb. z 25.6.2012, která ve smyslu vyhlášky 230/2012 sb., §1, odst. 3 musí být 

projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb, a to na 

akci „ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, ŽÁROVICE A HAMRY –  ČÁST 

ŽÁROVICE VČETNĚ INTENZIFIKACE ČSOV1 „(„stavba“). 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. 

 

 Podrobně je předmět Stavby popsán v příloze č. 2 Projektové dokumentaci DSP. 

 Předpokládané investiční náklady Stavby činí 23,2 mil. Kč bez DPH a včetně rezervy ve výši 1 %. 

 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. 

3. Doba a místo plnění zakázky: 

Místem plnění zakázky je město Plumlov. 

Limitní lhůtou pro předání předmětu veřejné zakázky zadavateli je 90 kalendářních dní od 

podpisu smlouvy o dílo. 

 

4. Předpokládaná hodnota zakázky: 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 750 000 bez DPH.  

 

5. Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace je rozdělena do těchto částí: 

- Výzva – tištěná podoba 

- Pokyny pro zpracování nabídky – elektronická podoba 

Příloha č. 1 Krycí list 

Příloha č. 2 Část projektové dokumentace DSP 

Příloha č. 3 Pokyny pro zpracování nabídky 

 

Kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v Pokynech pro zpracování nabídky.  

 

6. Lhůta a místo pro podání nabídek 



 

6.1. Nabídky budou podány na adresu zástupce zadavatele Město Plumlov, Rudé armády 302, 

79803 Plumlov. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v písemné podobě. 

Nabídka musí být zpracována a podána v jazyce českém. 

6.2. Nabídky je možno podávat denně od 8:00 hod. do 15:00 hod.  

6.3. Počátek běhu lhůty pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu 

výzvy uchazečům.  

6.4. Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 8.3.2013 v 15:00 hod. 

6.5. Nabídky budou doručeny v písemné formě v řádně uzavřených obálkách označených názvem 

zakázky s nápisem „NEOTVÍRAT – ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, 

ŽÁROVICE A HAMRY –  ČÁST ŽÁROVICE VČETNĚ INTENZIFIKACE ČSOV1 – 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky (projektová dokumentace pro provádění stavby)“ a 

kontaktní adresou uchazeče. 

6.6. Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na 

potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od 

zástupce uchazeče. 

6.7. Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zástupce 

zadavatele.  

6.8. Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese 

zástupce zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví 

zástupce zadavatele při převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby.  

 

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu, nebudou hodnotící komisí otevřeny 

ani hodnoceny. Budou pouze archivovány jako součást výběrového řízení. O tom, že nabídka 

byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek (tj. po 8.3.2013), bude uchazeč, který 

nabídku podal, vyrozuměn písemně bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky.  

 

7. Základní hodnotící kritérium: 

Základním kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost: 

1) Nabídková cena v Kč bez DPH ……………………………………………………………………… 70 % 

2) Zkrácení limitní doby plnění veřejné zakázky  v kalendářních dnech ………….… 30 % 

Min. 30 dní, max. 90 dní. 

Popis způsobu hodnocení: 

Nabídky budou hodnoceni v bodovací stupnici 1 až 100 bodů tak, že v každém dílčím kritériu 
obdrží nejvhodnější nabídka 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, 
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené 
nabídky. Uchazeč předloží smlouvu, která bude v souladu se zadávacími podmínkami.  

 

Nabídka s  nejvyšším celkovým počtem bodů bude označena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 
8. Prohlídka místa plnění: 

S ohledem na přístupnost místa plnění veřejné zakázky neorganizuje zadavatel prohlídku místa 

budoucího plnění. 

   

9. Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek 



 

9.1. V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, 

zadavatel musí tuto změnu sdělit všem osloveným dodavatelům. 

9.2. Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí 

zadavatel sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným dodavatelům a 

současně zveřejnit. 


