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na projektové a inženýrské služby na akci: 
  

„Obecnice – tlaková kanalizace Oseč, rozšíření 

technologické linky  

“ 
 

 

veřejná zakázka malého rozsahu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel: 
 

Obec Obecnice 

se sídlem:  Obecnice 159, 262 21 Obecnice 

IČ: 002 42 918   
 

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: Josef Karas, starosta obce 
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A. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je 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“. Dále je předmětem plnění 

veřejné zakázky 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“. 

 

Plánovaná optimalizace čistícího procesu stávající ČOV Obecnice zajistí zlepšení odtokových 

parametrů ČOV a také zjednoduší obslužnost ČOV. Pro realizaci stavby jsou navrženy 

nejlepší dostupné technologie. Pro odvádění splaškových odpadních vod z nemovitostí a 

provozoven v místní části Oseč je navrženo vybudování tlakové kanalizace s domovními 

čerpacími jímkami, která bude dopravovat odpadní vody do systému veřejné kanalizace v 

Obecnici, který je zakončen čistírnou odpadních vod. 

 

Předpokládané investiční náklady akce jsou 12,5 mil. Kč bez DPH. 

 

Předpokládaná cena zakázky nepřesáhne 600 000,- Kč bez DPH. 

 
 

B. Požadavky na jednotný způsob členění a 

zpracování nabídky 
 

Způsob zpracování nabídky: 
Nabídka bude podána písemně 1 x v originále dle formálních, technických a smluvních 

požadavků zadavatele. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena 

statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. 

V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou 

moc, či jiný platný pověřovací dokument.  
 

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně 

příloh a zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, 

provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně 

bílou samolepící páskou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 

zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány, 

nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol. 
 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým 

obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Součástí nabídky jsou rovněž další 

dokumenty požadované zadavatelem.  
 

Nabídka bude podána v obálce, která bude zřetelně označena nápisem  
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!!! SOUTĚŽ – nnaa  pprroojjeekkttoovvéé  aa  iinnžžeennýýrrsskkéé  sslluužžbbyy  nnaa  aakkccii  

  „„OObbeeccnniiccee  ––  ttllaakkoovváá  kkaannaalliizzaaccee  OOsseečč,,  rroozzššíířřeenníí  tteecchhnnoollooggiicckkéé  

lliinnkkyy  ČČOOVV  ““  

  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  !!!!!!  

 
Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče a jeho IČ. 

 

 

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí 
 

1. Krycí list nabídky  
Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle přílohy č. 1. 

 

2. Obsah 
Nabídka bude členěna dle dále uvedených kapitol. V obsahu budou uvedeny všechny dále 

požadované kapitoly nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů (stránek). 

 

3. Prokázání kvalifikace dodavatelů 
 

3.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 
 

 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 

úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 

nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 

své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 

osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 

tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 

osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
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kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a dále který nemá nedoplatky na 

spotřební dani, případně není plátcem spotřební daně, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 

písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 

předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 

nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 

osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu 

čestného prohlášení. Jde-li o právnickou osobu, četné prohlášení musí být podepsáno každým 

členem statutárního orgánu, rovněž je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí toto čestné prohlášení být podepsáno 

každým členem.  

 

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopií níže 

uvedených dokladů: 

a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek) starší 90 

kalendářních dnů. 

b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v plném rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku 

rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, opravňujícího dodavatele 

(uchazeče) realizovat předmět veřejné zakázky. 

d) Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti 

předložením osvědčení o autorizaci v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného 
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inženýrství“dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  

 

3.3 Technické kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením seznamu 

významných služeb v hlavních rysech obdobného charakteru provedených dodavatelem 

v posledních 3 letech. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o 

řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb obdobného charakteru.  

Tato osvědčení případně seznam - musí obsahovat investiční náklady akce, údaj o druhu, 

rozsahu a složitosti předmětu plnění, dobu poskytnutí služby a údaj o tom, zda tyto služby 

byly provedeny řádně a odborně.  

 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval: 

 alespoň 3 služby obdobného rozsahu a charakteru, jejichž předmětem bylo zajištění 

projektové dokumentace ve stupni DSP a zajištění vydání SP na intenzifikaci ČOV 

minimálně pro 1300 EO. 

 alespoň 3 služby obdobného rozsahu a charakteru, jejichž předmětem bylo zajištění 

zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č. 230/2012 

k zákonu č. 137/2006Sb v platném znění nebo zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 

stavebním řádu ve znění zákona č. 350/2012 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 6 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., kdy 

minimální investiční náklady akce byly 12 mil. Kč bez DPH. 

 
 

3.4 Ostatní informace vztahující se ke kvalifikaci 

1. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části 

kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném 

rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 

subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i zákona rozumí 

osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má 

poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V souladu 

s ustanovením § 331 zákona č. 513/1191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, 

odpovídá tak, jako by závazek plnil sám. 

 

   Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 

písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona 

subdodavatelem, 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 

či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a 

to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 

písm. b) a d) zákona. 
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Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace -  

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. 

 

2. Společná nabídka 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat 

splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. 

základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 zákona) a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle ust. § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném 

rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní 

kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona VZ) a ust. § 50 odst. 1 písm. d) 

zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni dodavatelé 

společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 

prostřednictvím subdodavatele se ust. § 51 odst. 4 zákona použije obdobně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ust. § 51 odst. 5 zákona 

společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s 

doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen 

závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z 

jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni 

společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných 

závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby 

dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo 

zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného 

dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění 

jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro 

doručování [a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného 

dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)] a kontaktní fyzickou osobu včetně 

telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce 

doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

3. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

v souladu s §127 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání 

nabídek společně s nabídkou), nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních 

předpokladů podle ust. § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění 

těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele 

na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému 

má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě 

pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou) a 

údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 

kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 

splnění kvalifikace dodavatelem. 
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4. Pravost a stáří dokladů  

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení 

uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být 

současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; pokud za 

uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná 

plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být vyloučen z účasti 

v zadávacím řízení. Zadavatel své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím 

řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace 

(tj. ke dni konce lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů. 

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně 

v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel 

povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně 

předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato 

povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím 

veřejného zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. 

V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit 

potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při 

uzavření smlouvy. 

 

4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo  
Uchazeč předloží doplněný návrh smlouvy o dílo v souladu se soutěžními podmínkami a 

opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. (viz příloha č. 2) 

 

 

5. Ostatní doklady, podmínky a požadavky  
Součástí nabídky musí být rovněž čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem 

uchazeče,  jehož součástí bude: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 

poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 

nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 

 

C. Obchodní podmínky a podmínky zadavatele 
 

1. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 

1. Nabídková cena bude uvedena v CZK. 

2. Nabídková cena bude uvedena v členění uvedeném v návrhu smlouvy o dílo 
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3. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. 

4. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 
 

2. Platební podmínky 
 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Faktura bude vystavena při předání a převzetí díla.  
 

Splatnost daňového dokladu odsouhlaseného objednatelem bude 14 dní ode dne doručení. 
 

3. Předpokládané termíny plnění 
  

Předpoklad zahájení prací -      6/2013 

Předpoklad ukončení prací -      11/2013 
 

4. Sankce  
 

Zadavatel uvedl sankce v návrhu smlouvy o dílo – uchazeč podpisem smlouvy o dílo 

s navrženými sankcemi souhlasí. 
 

5. Ostatní závazné podmínky zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. Důvody pro zrušení řeší § 84 zákona. 

Zadavatel zruší veřejnou zakázku také v případě, že nabídková cena přesáhne finanční objem. 
 

Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro uchazeče. Zadavatel může termíny 

prodloužit, případně práce přerušit.  

 

Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného 

porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany uchazeče se také 

považuje neplnění dohodnutých časových termínů. 
 

 

V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (SOD, krycí list, atd.). 
 

 

Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neudělení dotace. Zhotoviteli 

v tomto případě náleží jen náhrada škody za zrealizované, ukončené a odevzdané 

činnosti. 

 

6. Variantní řešení 
 

Variantní řešení není povoleno. 

 

D. Podání a hodnocení nabídek 
 

1. Podání a otevírání nabídek 
Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na adresu: Obec Obecnice, Obecnice 159, 

262 21 Obecnice v řádně uzavřené obálce, na které bude uvedeno označení firmy, její adresa,  

IČ a nápis:  
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!!! SOUTĚŽ – nnaa  pprroojjeekkttoovvéé  aa  iinnžžeennýýrrsskkéé  sslluužžbbyy  nnaa  aakkccii  

    „„OObbeeccnniiccee  ––  ttllaakkoovváá  kkaannaalliizzaaccee  OOsseečč,,  rroozzššíířřeenníí  

tteecchhnnoollooggiicckkéé  lliinnkkyy  ČČOOVV““  

  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  !!!!!!  
 

Na adresu zadavatele bude doručena nejpozději do 20.6.2013 do 15,00 hodin. Otevírání 

obálek s nabídkami se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Obecnice dne 20.6.2013  

v 16,00 hodin. 

Otevírání obálek se v případě zájmu může zúčastnit vždy maximálně jeden zástupce 

uchazeče, pověřený plnou mocí v případě, že se nejedná o jednatele společnosti. 

 

2. Hodnocení nabídek 
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. 

 

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupováno dle § 77 Zákona.  

 

3. Posouzení nabídek 
Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění požadavků uvedených ve výzvě k podání 

nabídky a v této zadávací dokumentaci. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny 

požadavky výše uvedené, bude nabídka vyloučena z hodnocení a uchazeč bude z veřejné 

zakázky vyloučen. 

 

4. Lhůta pro oznámení a rozhodnutí o přidělení 

zakázky 
Délka zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je stanovena na 90 dní. 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 

doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 

uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby 

uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení. Více § 43 zákona. 

 

 

 

 

 


