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Obec Dolní Bečva 

Starosta obce 
756 55 Dolní Bečva čp. 340, Zlínský kraj, tel. 571647166, fax. 

571647168, mobil 724179039, e-mail obec@dolnibecva.cz, 

http://www.dolnibecva.cz 

        

              

                             

                                

            

          

                            

         

 

Naše značka:                                        Vyřizuje:                                  Datum: 8.6.2011  
           Mana Pavel 

 

 

Věc:  Výzva k předloţení nabídky 

      -------------------------- 

       

      Zasíláme Vám výzvu k předloţení cenové nabídky na 

veřejnou zakázku „Prodlouţení kanalizace obce Dolní Bečva 

v místní části Dolní Rozpité“ v obci Dolní Bečva. Projekt je 

financován z prostředků obce. 

 

I. Identifikační údaje zadavatele:  

Obec Dolní Bečva 

se sídlem 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 

zastoupená ve věcech smluvních: pan Pavel Mana 

           ve věcech technických: ing. Pavla Novosadová 

IČO 00303747 

DIČ CZ 00303747 

Bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.:3523851/0100 

 

II. Název a popis předmětu zakázky: 

1. Provedení zakázky „Prodlouţení kanalizace obce Dolní Bečva 

v místní části Dolní Rozpité“ podle projektové dokumentace 

vypracované firmou Ivo Hradil-Vodoprojekt, Havlíčkova 1/234, 

757 01 Valašské Meziříčí z 12/2008, a.č. 2008.109. 

Realizace zakázky spočívá pouze v rozsahu SO 01 Prodlouţení 

kanalizace – kanalizační sběrač včetně kanalizačních odbočení 

v úseku S-PP DN 250 mm mezi šachtami Š2 – Š17 (odbočení 01 -

06, 035) podle poloţkových rozpočtů stavby z 8.6.2011 a 

v souladu s Rozhodnutími vydanými MěÚ Roţnov pod Radhoštěm 

č.j. MěÚ/OŢP/421/2009/VH/Čo-231/2 ze dne 23.4.2009, č.j. MěÚ-

RpR/09707/2011 ze dne 15.3.2011, které jsou přílohou této 

výzvy.  

Součástí předmětu veřejné zakázky je vytýčení inţenýrských 

sítí před zahájením realizace zakázky, veškeré poplatky 
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související se stavbou, vyřízení potřebných povolení u správců 

inţenýrských sítí, komunikací, Policie ČR apod., zajištění 

dopravního značení a průběţné doplňování podkladů dotčených 

komunikací. 

Zaměření skutečného provedení stavby k 31.8.2011.  

 

III. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 4 084 378,- 

Kč. 

 

 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídky: 

Nabídka musí být podána nejpozději do 24.6.2011 do 11,00 hodin 

na podatelnu OÚ Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p. 340 v zalepené 

obálce s označením veřejné zakázky. Na přelepu obálky bude 

razítko uchazeče vč. podpisu oprávněné osoby.  

 

V. Podmínky a poţadavky na zpracování nabídky: 

1. Nabídka v českém jazyce ve formě parafovaného návrhu SOD 

oprávněnou osobou a opatřeného razítkem  uchazeče včetně 

vyplněného poloţkového rozpočtu v rozsahu dle přílohy výzvy. 

2. Nabídková cena v návrhu SOD bude s uvedením ceny bez DPH a 

včetně DPH jako cena pevná pod celou dobu realizace zakázky. 

3. Doba a místo plnění zakázky: 12.7.2011–31.8.2011 bez 

asfaltového betonu, 05/2012 asfaltový beton, k.ú. obce Dolní 

Bečva.  

4. Platební podmínky: fakturace ve výši  90% ceny díla 

k 31.8.2011, fakturace ve výši 10% ceny díla k 31.5.2012 po  

odstranění vad a nedodělků, splatnost faktury 60 dnů, zálohy 

nejsou přípustné. 

5. Záruka na dílo: 36 měsíců 

6. Sankce za nedodrţení termínu splnění zakázky: 10000,-Kč za 

kaţdý den prodlení. 

7. Varianty nabídky se nepřipouští. 

8. Doloţení profesních kvalifikačních předpokladů, příp.  

dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, jejímţ 

prostřednictvím uchazeč zabezpečuje plnění veřejné zakázky 

(např. výpis z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání, 

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, osvědčení o 

autorizaci, mandátní smlouvu, smlouvu o sdruţení apod.) 

v prosté kopii. 

9. Doloţení alespoň 1 realizované zakázky za  roky 2008-2011 

v budování kanalizace, jejíţ hodnota činila alespoň 300 tis. 

Kč bez DPH ve formě referenčního listu. 

10. Doloţení základních kvalifikačních předpokladů čestným 

prohlášením, ţe ke dni podání nabídky uchazeči není uloţen 

zákaz plnění veřejných zakázek, není v likvidaci, není 

pravomocně odsouzen pro trestný čin, nebyl v posledních 3 

letech disciplinárně potrestán, nemá daňové nedoplatky, 

nedoplatky na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení 

v ČR a dále výpisem z evidence Rejstříku trestů. Stáří dokladů 

nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 
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VI. Ostatní podmínky a informace k veřejné zakázce 

1. Vyhodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky bude 

provedeno dne 27.6.2011.  

2.Základním a jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je 

nejniţší nabídková cena při splnění podmínek této výzvy.  

3.Prohlídka místa realizace veřejné zakázky je stanovena na 

20.6.2011 se srazem zájemců na OÚ Dolní Bečva v 8,00 hod. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek a 

zrušení zadávacího řízení bez náhrady. 

5. V souladu s ustanovením §6 a §12 odst. 3) zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se jedná o 

zakázku malého rozsahu. 

6. Zadavatel omezuje počet uchazečů na max. prvních 5 došlých 

nabídek na podatelnu OÚ.  

 

VII. Kontaktní osoba zadavatele:  

Pavel Mana, telefon 571647166, 724179039, e-mail: 

pmana@quick.cz 

  

        S pozdravem 

 

 

 

 

                         

 

                                         Pavel M a n a 

                                         Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Příloha: Projektová dokumentace vč. položkových rozpočtů, 

         Rozhodnutí MěÚ Rožnov p/R  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bank.spojení: KB Rožnov p/R, č.ú. 3523851/0100, IČ:00303747, DIČ CZ00303747 


