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Název veřejné zakázky: 

JOSEFOV KANALIZACE A ČOV  

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 21 odst. 1 
písm. f) a § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel 

Název: Obec Josefov 

Sídlo: Hlavní 131, Josefov, 69621 Prušánky 

IČ: 00488496 

Profil zadavatele: http://www.josefov.eu/rubrika/uredni-deska/ 

Osoba oprávněná 
za zadavatele jednat: 

Bc. Vojtěch Pospíšil, starosta obce 

Telefon 00420 518 373 004 

E-mail: info@josefov.eu 

Kontaktní osoba pro 
účely zadávacího řízení: 

IPIefekt, s.r.o., pobočka Jemnice 

Pod Tržištěm 607 

675 31 Jemnice 

Telefon, fax: 00420 777 159 977 

E-mail: tender@ipiefekt.cz 

http://www.epusa.cz/info@josefov.eu
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1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
1.1. Zadávací dokumentace  
Tato Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpra-
cování nabídky.  
V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je nepro-
dleně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadá-
vací dokumentace poskytnuta.   
 

1.2. Přílohy zadávací dokumentace 
Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy: 
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo  
Příloha č. 2 Projektová dokumentace „Josefov kanalizace a ČOV“, včetně výkazu výměr, ve for-

mátu XLS, zpracované Ing. Vladimírem Elšíkem, Rohatec a MaBara, s.r.o., Hodonín 

1.3. Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci  
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žá-
dost o poskytnutí dodatečných informací musí být písemná a musí být doručena na adresu zadavatele 
nebo kontaktních osob.  

 
2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 
2.1. Předmětem veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na kanalizaci a čistírně odpadních vod v Obci Jose-
fov, včetně všech souvisejících prací a dodávek (dále také jen „stavba“).  

2.2. Doba plnění veřejné zakázky  
Zadavatel požaduje úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky nejpozději do 12 měsíců ode 
dne převzetí staveniště zhotovitelem, nejpozději však do 31. 08. 2012. Uchazeč předloží jako součást 
nabídky závazný harmonogram prací, který bude obsahovat závazné termíny pro provádění díla (viz 
bod 6.2. zadávací dokumentace).  

2.4. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění je Obec Josefov. 

 
3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
3.1. Počet nabídek  
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo spo-
lečně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 
Uchazeč musí předložit nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pouze jednu 
smlouvu o dílo na realizaci celé veřejné zakázky s jedním uchazečem, který bude vybrán v zadávacím 
řízení (generální dodavatel). Zadavatel nepřipouští dílčí plnění nabídky mezi několik dodavatelů. 

3.2. Struktura nabídky 
Nabídka uchazeče musí být členěna ve struktuře podle osnovy uvedené v článku 8 této ZD.  

3.3. Vyhotovení nabídky 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na papíru formátu A4.  
Zadavatel uchazečům doporučuje, aby v zájmu transparentnosti byly všechny listy nabídky (včetně 
všech příloh) očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Zadavatel dále uchazečům 
doporučuje, aby listy nabídky včetně všech příloh byly svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipu-
laci s jednotlivými listy.  

3.4. Smlouva o dílo 
Uchazeč je povinen předložit v nabídce doplněný návrh smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací 
dokumentace. Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný za uchazeče statutárním orgánem, členem 
statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocně-
ní musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny 
v předloženém návrh smlouvy o dílo, vyjma vyplnění identifikačních údajů uchazeče, vyplnění nabíd-
kové ceny a údajů potřebných pro podpis smlouvy. Tyto položky jsou v návrhu smlouvy o dílo vyzna-
čeny žlutou barvou. Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou osobou) 
není předložením návrhu smlouvy o dílo; nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a komise pro oteví-
rání obálek tuto nabídku v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona vyřadí. Zadavatel následně 
bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Vylou-
čení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně uchazeči oznámí. 
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3.5. Podoba nabídky 
Nabídka bude odevzdána zadavateli v zalepené obálce a opatřená nápisem „NEOTVÍRAT – 
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – JOSEFOV - KANALIZACE“. Obálka bude označena identifikačními údaji ucha-
zeče. 

3.6. Varianty nabídky 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

3.7. Náklady na zpracování nabídky  
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zada-
vatel nenese odpovědnost za žádné náklady jakéhokoli druhu, které uchazeč v souvislosti s účastí 
v zadávacím řízení vynaloží (např. s prohlídkou místa plnění, apod.). 

 
4. KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA 
Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uve-
deny ve Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace, která je též zveřejněna na profilu zadavatele 
(adresa profilu zadavatele viz výše). 

 
5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
5.1 Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky činí 19.200.000 Kč bez DPH. 

5.2. Nabídková cena 
Nabídková cena je základním hodnotícím kritériem. Nabídková cena zahrne kompletní a řádné prove-
dení veřejné zakázky, jak je popsána v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídková cena 
bude zpracována v souladu s dokumentací a výkazy výměr, které jsou přílohou 2 této Zadávací do-
kumentace. 
Uchazeč je povinen výkaz výměr překontrolovat. Zjistí-li uchazeč nesoulad mezi výkazem výměr, pro-
jektovou dokumentací stavby nebo skutečnostmi zjištěnými při prohlídce místa plnění, požádá písem-
ně zadavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jinak se má za to, že s jednotlivými 
položkami uvedenými ve výkazu výměr souhlasí. Nebude-li některá z položek výkazu výměr oceněna, 
zadavatel ji neuhradí; zadavatel předpokládá, že taková položka je zahrnuta do jiné jednotkové ceny 
ve výkazu výměr.  
Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení veřejné zakázky v českých Korunách (Kč), 
v předepsané struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše DPH a Kč včetně DPH. Uchazeč uvede nabíd-
kovou cenu v této struktuře do návrhu smlouvy o dílo a na krycí list nabídky.  

5.3. Překročení nabídkové ceny 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani z 
přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, 
nepřipouští se ani inflační vlivy. 

5.4. Obsah nabídkové ceny 
Nabídková cena uchazeče obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakáz-
ky. Nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný 
vývoj cen vstupních nákladů.  
V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré i ztížené podmínky a rizika, které mohou vzniknout při reali-
zaci stavby, dopravě nebo uložení hmot.  
Nabídková cena obsahuje zejména náklady na provedení veškerých nezbytných stavebních prací, 
náklady k zajištění a provedení všech zkoušek a testů dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, 
náklady na uvedení staveniště, použitých komunikací a zpevněných ploch do původního stavu. 

 
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO 
6.1. Obchodní podmínky a návrh smlouvy 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč zcela respektoval obsah obchodních podmínek. Obchodní podmín-
ky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o dílo (dále také jen 
„smlouva“), který je přílohou této zadávací dokumentace. Tato smlouva musí být doplněna uchazečem 
na místech výslovně určených zadavatelem. Tato místa jsou v návrhu smlouvy vyznačena žlutou bar-
vou. Údaje doplněné uchazečem do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. 
Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy, nebo návrh smlouvy doplněný jiným způsobem či 
v jiném rozsahu než stanoví zadávací dokumentace, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadav-
ky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.  
Zadavatel požaduje, aby uchazeč k návrhu smlouvy přiložil následující přílohy: 

- harmonogram prací (viz. bod 6.2. zadávací dokumentace),  
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- oceněný výkaz výměr zpracovaný plně v souladu s podmínkami ZD. 

6.2. Harmonogram prací 
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy předložit závazný harmonogram prací. Harmono-
gram prací musí být uchazečem podepsán. Harmonogram prací bude termíny dokončení ucelených 
částí stavby v členění po týdnech. Součástí harmonogramu prací bude i platební harmonogram s čle-
nění po měsících, který musí být uchazečem rovněž podepsán. 

  
7. HODNOCENÍ NABÍDEK 
7.1 Hodnotící kritérium 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena 
uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

8. ZÁVAZNÁ OSNOVA NABÍDKY 
8.1.  Závazná osnova pro zpracování nabídky  
Tento článek upřesňuje požadavky na zpracování nabídky (dále také jen „osnova“). Osnova je zá-
vazná a musí být v nabídce dodržena (podmínky uvedené v této osnově nemusí být přepisovány do 
nabídky).  

8.2.  Krycí list nabídky 
8.2.1. Základní údaje - identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů 
Název veřejné zakázky 
Pro uchazeče, který je právnickou osobou: 

- Obchodní firma nebo název 
- Sídlo 
- Právní forma 
- Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 
- Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby 

oprávněné jednat jménem či za právnickou osobu (uchazeče - který podává nabídku). V 
případě jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče musí být součástí 
nabídky originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jedno-
značně vymezeným rozsahem jednání a s podpisem statutárního orgánu uchazeče. 

 
Pro uchazeče, který je fyzickou osobou: 

- Jméno, příjmení, případně obchodní firma  
- Rodné číslo nebo datum narození  
- Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště 
- Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 
- V případě jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za fyzickou osobu (uchazeče 

– který podává nabídku) musí být součástí nabídky originál nebo ověřená kopie opráv-
nění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem jednání a s 
podpisem fyzické osoby (uchazeče).  

 

 8.2.2.  Další identifikační údaje uchazeče 
Adresa (úplná vč. PSČ) uchazeče požadovaná ze strany uchazeče pro doručování písemností ve 
věci zadávacího řízení v případě, že se liší od adresy sídla nebo bydliště (u fyzické osoby).  
Telefon, fax a e-mail. 

8.2.3. Nabídková cena 
Nabídková cena bude na krycím listu uvedena ve struktuře požadované v bodě 5.2. ZD. 

8.3.  Informace a podklady o dodavatelích, kteří podávají nabídku společně  
V souladu s ustanoveními § 51 odst. 4 až 6 zákona v případě společné nabídky více dodavatelů. 

8.4.  Prohlášení uchazeče o dodavatelském systému dle ustanovení § 44 odst. 6 
zákona a § 51 odst. 3 a 4 zákona 

Pokud uchazeč má v úmyslu zadat část(i) veřejné zakázky subdodavateli(-ům), uvede v nabídce 
konkrétní základní identifikační údaje subdodavatele(ů), v rozsahu § 17 písm. d) zákona, a dále u 
každého subdodavatele stručný obsah a rozsah přísl. části veřejné zakázky v Kč bez DPH a nebo v 
% z celkového objemu, kterou(é) jemu(jim) hodlá zadat. Podíl účasti uchazeče a subdodavatele(ů) 
na plnění veřejné zakázky uvedený v nabídce musí být zachován v případě, že uchazeč bude vybrán 
k plnění veřejné zakázky.  

8.5.  Podklady k prokázání splnění kvalifikace  
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Podklady k prokázání kvalifikace budou v nabídce předloženy ve formě požadované ve Výzvě k po-
dání nabídky a prokázání kvalifikace, zveřejněné na profilu zadavatele. 

8.6.  Návrh smlouvy  
Ve smyslu § 68 odst. 2 zákona, včetně všech příloh požadovaných v bodě 6.1. ZD a v souladu se 
všemi dalšími podmínkami ZD.  

8.7.  Ostatní  
Zde uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, na které nebyl prostor 
v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné.  

 
9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
10.1. Otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 04. 2012 v 13:00 hodin na adrese sídla zadavate-
le. 
10.2. Účast na otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do 
konce lhůty pro podání nabídek, a který se prokáže plnou mocí (není-li statutárním orgánem, resp. 
členem statutárního orgánu uchazeče) a průkazem totožnosti. 
 
V Josefově dne 29. 03. 2012 
 
 
 
 
 
           
         Za zadavatele   
                  Mgr. Přemysl Růžička 
                  místostarosta obce 


