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1. Zadavatel: 
Název zadavatele:     Obec Obecnice 

se sídlem:        Obecnice 159, 262 21 Obecnice 

IČ:      002 42 918 

Telefon:          318 614 193 

Kontaktní osoby:   Josef Karas, starosta obce 

Kód státu:      CZ, Česká republika  

Kategorie zadavatele:  Veřejný  

E-mail:   ou.obecnice@volny.cz 

2. Druh a předmět veřejné zakázky: 
Druh veřejné zakázky: služby 

Předmět veřejné zakázky:  

I. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v souladu se Zákonem č. 183/2006Sb. O územním plánování a 

stavebním řádu ve znění zákona č. 350/2012 a dle Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

Vyhlášky č. 62/2013 Sb. a inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení na stavbu „ Obecnice – rozšíření 

technologické linky ČOV“. 

II.  Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č. 230/2012 k zákonu č. 137/2006Sb v platném znění, 

zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006Sb. v platném znění a zajištění technického a ekonomického 

poradenství při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci „Obecnice – tlaková kanalizace Oseč, rozšíření 

technologické linky ČOV“  

 - specifikace viz zadávací dokumentace. 

 

3. Zadávací dokumentace: 
ZD je k dispozici u zadavatele – objednávku zašlete prosím předem e-mailem nebo poštou na adresu zadavatele viz výše. 

4.  Lhůta a místo pro podání nabídek 
4.1 Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele uvedenou výše a to doporučenou poštou, osobně nebo kurýrem. 

4.2 Nabídky vypracované, zabalené, označené a v počtu dle zadávacích podmínek musí být doručeny nejpozději do 15,00 hod. místního 

času, dne 20.6.2013. Nabídky doručené pověřené osobě v předstihu zůstanou až do doby stanovené pro otevírání obálek s nabídkami 

neotevřené u zadavatele. 

4.3 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. 

4.4 Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele. 

4.5 Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu uvedeném v ustanovení 4. 2. této části zadávací dokumentace, budou neotevřené 

vráceny uchazeči. 

5. Požadavky na splnění kvalifikace 
- základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení dle ZD 

- profesní kvalifikační předpoklady OR, ŽL, a autorizovaný technik nebo inženýr v oboru « Stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství »;  

- technické kvalifikační předpoklady – viz zadávací dokumentace.  

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 
Zadávací lhůta je stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

7. Otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek se v případě zájmu může zúčastnit vždy maximálně jeden zástupce uchazeče, pověřený plnou mocí v případě, že se 

nejedná o jednatele společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v  zadávací dokumentaci.  

8. Hodnotící kritéria 
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle nejnižší nabídkové ceny. 

 
Zadávací dokumentace byla schválena radou obce dne 3.6.2013 

 

Vyvěšeno:4.6.2013 

 

Sejmuto: 20.6.2013 

 

mailto:ou.obecnice@volny.cz

