
Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6, § 12 a §18 zákona o veřejných 

zakázkách č. 137/2006 Sb.

„Odkanalizování obce Korolupy a Vodovod Korolupy“

1. Zadavatel
Obec Korolupy
Korolupy 69
671 07 Uherčice
Zastoupena: Olgou Malcovou, starostkou obce
IČ: 00600423
Tel.: 515 298 113  e-mail: ou@obec-korolupy.cz

 

2. Předmět plnění
Předmětem plnění je výkon technického dozoru investora pro investiční akci „Odkanalizování 
obce Korolupy a Vodovod Korolupy“ financovaného z OPŽP FS EU. Předmětem projektu 
je vybudování splaškové stokové sítě v délce 2560 m a vybudování mechanicko-biologické 
ČOV s kapacitou  281 EO. Dále projekt obsahuje vybudování vodovodních řadů v celkové 
délce  5 780  m,  vrtanou  studnu,  úpravnu  vody  a  vodojem Korolupy.  Podrobné  údaje  jsou 
uvedeny v příloze.  
Předmětem smlouvy budou tyto činnosti: 
- Konzultace při zpracování zadávací dokumentace a vypracování připomínek k obchodním 

a technickým podmínkám zadávací dokumentace
- Organizace a administrace výběrového řízení na dodavatele stavby
- Provedení  technického  dozoru  investora  při  realizaci  projektu,  se  zajištěním  výstupů 

nutných  pro  administraci  projektu  z hlediska  financujících  institucí  a  podkladů  pro 
závěrečné vyhodnocení akce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  max. 2 000 000,- Kč 
Kód CVP: 

3. Místo a doba plnění
Místo plnění: 
Obec Korolupy, k.ú. Korolupy, okres Znojmo, Jihomoravský kraj. 
Doba plnění: 
Zahájení činnosti: 
Ihned po řádném ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy. Termíny jednotlivých fází 
předmětu plnění budou řešeny na základě konkrétní výzvy zadavatele k plnění. 

4. Kvalifikační předpoklady dodavatele

Uchazeč bude splňovat: 

- Základní kvalifikační předpoklady, které budou doloženy čestným prohlášením dle § 53 
písm. a) – m)



- Profesní kvalifikační předpoklady, které budou doloženy prostou kopií výpisu z OR, je-li do 
něj uchazeč zapsán, ne starším 90 dnů, prostou kopií oprávnění k podnikání dle předmětu 
plnění, popsaného v bodu 2 a kopií dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele 

- Reference  o  provedených  zakázkách  –  uchazeč  bude  mít  zkušenost  alespoň  se  3 
stavbami financovanými z fondů EU,  uchazeč bude mít  zkušenosti  alespoň se dvěma 
stavbami obdobného charakteru a rozsahu z oblasti životního prostřed za poslední 3 roky 
– bude doloženo seznamem realizovaných zakázek za poslední 3 roky.

- Roční obrat uchazeče bude alespoň 5 milionů Kč 

- Pojištění uchazeče pro škodám způsobeným třetí osobě výkonem činností bude nejméně 
ve výši  předpokládané hodnoty díla,  tj.  1 500 000,-  Kč.   Bude doloženo prostou kopií 
pojistné smlouvy. 

5. Způsob zpracování cenové nabídky

Nabídková cena bude vyjádřena v Kč dle předmětu plnění a bude uvedena jako celková cena. 
K celkové ceně díla bude vypočítána DPH dle platných předpisů. 

Uchazeč je povinen ocenit veškeré práce a činnosti, které jsou nutné k řádnému a úplnému 
splnění předmětu zakázky v požadované kvalitě a rozsahu. Cena díla je pevná, platná po 
celou dobu výstavby. Veškeré ceny a náklady budou specifikovány v Kč. 

Platební podmínky
Úhrady budou probíhat na základě měsíčních faktur za skutečně provedené práce. Splatnost 
faktur bude 30 dnů. 

6. Obsah nabídek
• Krycí list nabídky
• Doložení kvalifikačních předpokladů
• Cenová nabídka
• Návrh smlouvy mandátní

7. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky budou doručeny osobně v úředních hodinách OÚ Korolupy, nebo poštou, nejpozději 
do 17.4.2012 do 10.00 hodin na 
Obec Korolupy
Korolupy 69, 671 07 Uherčice
Včasné doručení je rizikem uchazeče. 
Nabídky budou podány písemně, v uzavřených, zapečetěných obálkách, označených viditelně 

„Odkanalizování obce Korolupy a Vodovod Korolupy“
SOUTĚŽ – neotvírat před oficiálním otevíráním obálek s nabídkami 

8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 dnů od data podání nabídek. 

9. Zadávací podklady



Podmínky pro podání nabídek a podmínky smlouvy obdrží uchazeči současně s touto výzvou. 
Ostatním uchazečům budou zadávací podklady poskytnuty na písemnou žádost – postačí e-
mailem nebo faxem v elektronické podobě.)
Písemnou žádost adresujte prosím na: 
Obec Korolupy
Korolupy 69, 671 07 Uherčice
K rukám paní Malcové, starostky obce

10. Kritéria hodnocení nabídek
Nabídky, které splní formální požadavky na úplnost a správnost nabídky, a budou splňovat 
kvalifikační požadavky, budou hodnoceny podle jednoho kritéria, a to: 
1. Cena služeb

11. Ostatní podmínky plnění veř. zakázky

a) Požadavky na rozdělení veřejné zakázky na dílčí plnění

Zadavatel požaduje plnění zakázky jako celku. Dílčí plnění nejsou přípustná. 

b) Výhradní práva zadavatele
1. zadavatel  si  vyhrazuje  právo  nevybrat  žádnou  z nabídek  případně  soutěž 

zrušit
2. zadavatel nehradí náklady na zpracování nabídek ani v těch případech, kdy 

soutěž bude zrušena.
3. Zadavatel si  vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na náhradu 

škody a případné ušlé zisky v případě, že dotace nebude přidělena. 
4.

…………………………………………
Olga Malcová

         Starostka obce Korolupy   

Vyvěšeno:  29.3.2012
Sejmuto:    17.4.2012




