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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(příloha č. 1 výzvy)
pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
(zjednodušené podlimitní řízení)

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku s názvem

„REKONSTRUKCE OBJEKTŮ PV A PZV“
pro roky 2012 - 2013
jedná se o objekty v působnosti pobočky Ostrava
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ČÁST I.
1.

Obecné pokyny a informace

Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel:
Český hydrometeorologický ústav (dále též jen ČHMÚ)
ČHMÚ je příspěvková organizace
ČHMÚ není plátcem DPH
Adresa:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Ing. Václav Dvořák, Ph.D. – ředitel ústavu
00020699
CZ00020699
916-54132041/0100

Zástupce pověřený jednáním:
Ing. Hana Návojová
navojova@chmi.cz, tel. 604 210 864
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Vedoucí oddělení hydrologie pobočky Ostrava
Zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále zákon) a souvisejícími
předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v této zadávací dokumentaci
(dále jen ZD), jsou dány ustanoveními tohoto zákona.
Zájemce podá svou nabídku pro všechny objekty (pramen, vodoměrná stanice) této oblasti.
Zadavatel si v souladu s § 44 zákona, odst. (6) vyhrazuje požadavek, že zájemce musí zajistit vlastními
zaměstnanci vypracování projektové dokumentace a u inženýrských prací – stadium realizace.
Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní, není-li uvedeno jinak.
V případech, kdy zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení nebo prohlášení zájemce, musí
taková prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Pokud za zájemce jedná zmocněnec na základě plné moci,
musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.
Zadávací dokumentace se skládá z tohoto dokumentu o 10 stranách.
2.

Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky je pro dané objekty monitorovací sítě pobočky Ostrava ČHMÚ
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení či ohlášení a provedení
komplexních investorsko-inženýrských činností, prací, výkonů a služeb (IČ) při přípravě, realizaci a
dokončení díla na akci „Rekonstrukce objektů PV ( povrchových vod) a PZV( podzemních vod)“
v letech 2012 – 2013 pro oblast v působnosti pobočky Ostrava.
Hlavními součástmi předmětu veřejné zakázky jsou:
 Projektová dokumentace určených objektů monitorovací sítě
 Inženýrské práce:
o Zajištění všech podkladů nutných pro projednání na příslušných úřadech a získání povolení ke
stavbě - stádium přípravy
o Kontrolní činnost při stavbě - stádium realizace
o Dokončovací práce včetně zajištění majetkových či obdobných smluv - stádium po
dokončení.
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Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v dalších formulářích této zadávací
dokumentace:
3.
Projektová dokumentace
4.
Inženýrské práce
5. Přehled objektů
Předpokládaná hodnota zakázky: 0,5 mil. Kč bez DPH
Termín plnění:
Projektové práce:

listopad 2012 – prosinec 2012

Inženýrské práce:
Stádium přípravy

leden 2013 – březen 2013

Stádium realizace a stadium po dokončení

červen 2013 – listopad 2013

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Název
Technicko-inženýrské služby
Technické projektování
3.

CPV
71300000-1
71320000-7

Informace o částech – oblastech veřejné zakázky

Zakázka není rozdělena na části.
4.

Doba plnění

Termín dokončení celého předmětu plnění se předpokládá do 30. 11. 2013.
Financování
Veřejná zakázka bude financována ze státního rozpočtu a v případě snížení dotace pro rok 2013 budou
inženýrské práce na vybraných objektech pokráceny.
5.

Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci - podrobná specifikace
 Zadavatel požaduje prokázat v nabídce splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
53 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění od 1. 4. 2012 předložením čestného prohlášení
podepsaného statutárním zástupcem zájemce podle § 62 odstavec 2 zákona. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady
požadované veřejným zadavatelem.
 Profesní kvalifikační předpoklady prokáže zájemce v nabídce předložením prosté kopie těchto
dokladů:
o výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence.
o dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenské
oprávnění či licence odpovídající předmětu veřejné zakázky).
o zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.
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 Technické kvalifikační předpoklady prokáže zájemce v nabídce:
o předložením seznamu pěti stavebních akcí obdobného charakteru (v tomto případě
vodoměrné objekty, protipovodňová opatření) zahrnující projekci a inženýring provedených
zájemcem ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za posledních 5 let, s uvedením ceny,
doby a místa realizovaných stavebních akcí a osvědčením objednatelů o řádném, odborném
a včasném provedení. Zadavatel požaduje, aby
 alespoň dvě z předložených stavebních akcí – projekční práce byly zaměřeny na
monitorovací objekty sledování hladiny vod,
 alespoň dvě z předložených pěti akcí obsahovalo zajištění majetkoprávních smluv
(smlouvy o zřízení věcného břemene)
 alespoň dvě z předložených stavebních akcí uvedené v seznamu zahrnovaly cenu s plněním
vyšším než 250.000,- Kč bez DPH (za každou akci zvlášť).
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. „a“ v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst.
1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem
a
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 podle § 50
odst. 1 písm. „a“.
o předložením osvědčení o odborné kvalifikaci prostou kopií dokumentu „osvědčení o
autorizaci“ v oboru vodohospodářských staveb alespoň jedné osoby odpovědné za vedení
realizace předmětu plnění.
6.

Náklady na zadávací řízení

Zadavatel nebude poskytovat žádnou náhradu nákladů, které zájemce vynaloží při účasti na tomto
výběrovém řízení.
7.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické domluvě se zaměstnancem zadavatele:
Ing. Iva Blažková: blazkova@chmi.cz, 596 900 209
Vzhledem k charakteru zakázky považuje zadavatel prohlídku místa plnění za zcela nezbytnou.
Zájemce je povinen svou účast na prohlídce místa plnění nahlásit 3 kalendářní dny předem
určenému zaměstnanci.
8.

Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace a přílohy obsahují údaje, požadavky, informace, technické a obecné podmínky
pro zpracování nabídky a obchodní podmínky.
Zájemce má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci a že získá spolehlivé
informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit
rozsah nebo povahu nabídky na tuto veřejnou zakázku vymezenou v ZD. Pokud bude zájemci
přidělena veřejná zakázka, nebudou zvažovány žádné jeho nároky na změnu částky požadované za
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poskytnuté plnění na základě chyb nebo opominutí v závazcích zájemce, které jsou popsány
zadavatelem v této ZD.
Zájemce poskytne všechny dokumenty požadované ustanoveními této zadávací dokumentace. Všechny
tyto dokumenty, bez výjimky, budou v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zákoně o
veřejných zakázkách a v zadávací dokumentaci a beze změn ze strany zájemce. Nabídky, které
nevyhoví požadavkům zadávací dokumentace a ustanovením zákona 137/2006 Sb. v platném znění,
budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení.
9.

Právo

Jakmile zájemce předloží svou nabídku, předpokládá se, že se seznámil se všemi příslušnými zákony,
výnosy a předpisy v České republice, které jakýmkoli způsobem mohou ovlivnit informace, údaje,
doklady a činnosti obsažené v nabídce a následné smlouvě.
10.

Jazyk zadávacího řízení

Nabídky a požadované doklady se předkládají v českém jazyce.
11.

Obsah a prezentace nabídky

Zájemce vyhoví následujícím podmínkám:
 nabídka musí být podána v jednom tištěném originálu a jedné kopii.
 nabídka musí být podána na adresu Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06
Praha 4, Česká republika ve lhůtě pro podání nabídek uvedené ve výzvě.
 nabídka včetně dodatků a všech podpůrných dokumentů musí být podána v pevně uzavřené
obálce/balíku s uvedením následujících údajů:
o adresa zadavatele
o název zakázky: „Rekonstrukce objektů PV a PZV“
o slovo Neotvírat,
o jméno a adresu zájemce.
o Evid. číslo: ÚH 7/10/12
Nabídka podaná zájemcem musí obsahovat následující řádně vyplněné dokumenty v posledním
platném znění k datu podání nabídky:
 krycí list nabídky a všechny ostatní formuláře stanovené v této ZD,
 dokumentace o splnění kvalifikace souhrnně v samostatně označeném oddíle nabídky,
 plná moc pro osobu/y oprávněnou/é k podpisu nabídky a jakékoliv související dokumentace,
pokud není vše podepsáno přímo statutárním zástupcem zájemce,
 vyplněnou tabulku ve formuláři Přehled objektů Příloha č.4
 zájemce dodá přehled o části veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jiné osobě (subdodavateli).
 výpočet nabídkové ceny zpracovaný podle pokynů této zadávací dokumentace,
 návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
 předložení součástí nabídky podle § 68 odst. 3 zákona.
 všechny stránky originálu nabídky musí být očíslovány.
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Cena nabídky a požadavek na způsob jejího zpracování

Zájemce vyplní tabulky ve formuláři č. 5 Přehled objektů. Zájemce uvede celkovou cenu za nabízené
plnění veřejné zakázky v Kč. Kalkulace ceny bude zahrnovat náklady dané cenou za projektové práce
a inženýrské práce za danou oblast.
Zadavatel bude požadovat doložení nabídkové ceny rozpočtem (kalkulací ceny) vypracovaným podle
následujících zásad:
Nabídková cena bude obsahovat maximální cenu za realizaci předmětu plnění v členění: cena bez
DPH, vyčíslení DPH, celková cena včetně DPH zaokrouhlená na celé Kč.
Žádná položka bez uvedené ceny nebude dodatečně proplacena a zadavatel o ní bude předpokládat, že
je zahrnuta do jiné položky.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny právních předpisů, například změny
sazby DPH.
13.

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a všeobecné podmínky
a) obchodní podmínky:
 Jazyk smlouvy: český jazyk
 Záruční doba: 36 měsíců
 Zakázka bude financována ze státního rozpočtu,
 Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty, které případně utrpí zájemce v
souvislosti s účastí v tomto zadávacím řízení.
 Zájemce bude realizovat předmět této veřejné zakázky řádně a s vynaložením veškerých
znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele.
 Zadavatel poskytne vybranému zájemci řádnou a včasnou součinnost při plnění předmětu
této veřejné zakázky.
 Doba zahájení prací bude dána datem podpisu smlouvy.
 Předmět plnění bude ukončen do 30. 11. 2013.
 Smlouva musí obsahovat mj. ustanovení, že zájemce/zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu
smlouvy v souladu s platnými právními předpisy v ČR.
 Zájemce předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za
plnění subdodávky uhradil více než 10 %
o z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
o z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok
 Dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do
o 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
o 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok
b) platební podmínky:
 Splatnost faktur je 14 dní od prokazatelného doručení zadavateli.
 Faktury budou vystavovány za jednotlivě ukončené části po objektech a to za projektovou
dokumentaci, za část stádium přípravy, za část stádium realizace a část stádium po dokončení.
Každá faktura musí být oboustranně odsouhlasena. Poslední faktura za rok 2012 bude
dodána do 5. 12. 2012.
 Platby budou provedeny bezhotovostní formou v Kč na bankovní účet zájemce.

Zadavatel nebude požadovat úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.
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Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Varianty nabídky (§ 70)
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
15.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Originál nabídky bude vytištěn a podepsán osobou/bami oprávněnou/nými podepsat nabídku.
Všechny stránky originálu budou očíslovány jedna po druhé rukou, strojem nebo jiným obvyklým
způsobem přijatelným pro zadavatele.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat zejména návrh smlouvy včetně všech
jejích případných příloh podepsaný statutárním zástupcem zájemce, doklady prokazující splnění
kvalifikace, případně další doklady (např. dle § 68 zákona), informace a písemnosti.
16.

Doručení obálek s nabídkami

Nabídku zájemce zašle doporučeně na adresu:
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, nebo ji předá osobně
tamtéž do budovy B, č. dv. 145 (podatelna) ve všední den v čase 8:00 – 10:00 nebo 12:00 – 14:00
hodin.
Zájemce originál a kopii své nabídky vloží do obálky (balíku), která bude uzavřena tak, že dokumenty
při běžné manipulaci nemohou vypadnout.
Nabídka bude doručena nebo předána na adresu zadavatele ve lhůtě pro podání nabídky
uvedené ve výzvě do 8. 11. 2012 do 10:00 hod.
Pokud vnější obálka (balík) nebude pevně uzavřena a označena, nepřebírá zadavatel žádnou
odpovědnost za špatné uložení nebo předčasné otevření nabídky.
17.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne neprodleně po termínu stanoveném ve výzvě a to 8. 11. 2012
v 10:00 hod. v sídle zadavatele Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany.
18.

Mlčenlivost o zadávacím řízení

Zadavatel umožní zájemcům, kteří podali nabídky, v průběhu výběrového řízení přístup k informacím
a dokumentům v souladu se zákonem. Jiné informace nebudou uchazečům ani jiným osobám
poskytnuty.
19.

Posuzování a hodnocení nabídek

Hodnotící komise posoudí nabídky zájemců z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které nesplňují tyto požadavky, musí být
vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu, zjištěným
při posuzování a hodnocení, hodnotící komise nepřihlíží.
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
hodnotící komise si musí vyžádat od zájemce písemné zdůvodnění. Hodnotící komise může vzít v
úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními
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příčinami. Neodůvodnil-li zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo
posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.
Hodnotící komise může v případě nejasností (§ 76 odst.3 zákona) požádat zájemce o písemné
vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má
zájemce vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud zájemce nepředloží vysvětlení ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, pokud hodnotící komise nestanoví
lhůtu delší. Hodnotící komise si vyhrazuje právo provést ověření informací předložených zájemcem,
pokud to hodnotící komise pokládá za vhodné.
V žádném případě však písemná vysvětlení nemohou měnit výši ceny nebo obsah nabídky, s výjimkou
opravy početních chyb zjištěných hodnotící komisí při posuzování nabídek.
Zájemce spolu s písemným vysvětlením nejasnosti zašle opravenou příslušnou stránku nabídky,
podepsanou oprávněnou osobou.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle nejnižší nabídkové ceny, podrobně viz bod 23.
20.

Oprava početních chyb

Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posuzování nabídek, které nemají vliv na
nabídkovou cenu, hodnotící komisí nepřihlíží.
Zjevné početní chyby v nabídkách, které by mohly mít vliv na nabídkovou cenu, budou hodnotící
komisí považovány za nejasnost nabídky a bude se při jejich vyjasnění postupovat dle § 76 odst. 3
zákona.
Zájemce spolu s písemným vysvětlením nejasnosti zašle opravenou příslušnou stránku nabídky,
podepsanou oprávněnou osobou v listinné formě.
21.

Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem bude: nejnižší nabídková cena.

Toto kriterium bude hodnoceno tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude hodnocena jako
nejvýhodnější a ostatní nabídky budou seřazeny sestupně dle výše jejich nabídkových cen.
Při hodnocení bude rozhodovat cena s daní z přidané hodnoty.
24. Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je zadavatelem stanovena na 90 dnů.
25.

Rozdělení zakázky na části

Tato veřejná zakázka není dělena na části.
26.

Předložení seznamu subdodavatelů

V souladu s § 147a zákona bude povinností zájemce předložit zadavateli seznam subdodavatelů, jimž
za plnění subdodávky uhradí více než 10% ceny, včetně dalších povinností podle bodů 4 a 5 tohoto
paragrafu. Tato povinnost musí být zakotvena i v návrhu smlouvy.
27. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
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Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení dle § 60 odst. 2 a § 81
odst. 4 zákona.
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ČÁST II.
KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka zadaná jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce objektů PV a PZV“

Název:

ÚH 7/10/12

Evid. číslo zadavatele
2. Základní identifikační údaje
2.1 Zadavatel
Název:

Český hydrometeorologický ústav

Sídlo:

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená MŽP

IČ:

00020699

Osoba oprávněná za zadavatele
jednat:

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Návojová

Tel.

(+420) 244 032 622

E-mail:

navojova@chmi.cz

2.2 Zájemce
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
Právní forma:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za zájemce:
Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci, je-li zájemce v ní zapsán
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
3. Nabídková cena
Cena celkem bez DPH:

Samostatně DPH

4. Osoba oprávněná jednat jménem či za zájemce
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Samostatně DPH (sazba Cena celkem včetně
20 %):
DPH:
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PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE
K doplnění a podpisu zájemce.
V reakci na zadání veřejné zakázky níže podepsaní zde prohlašujeme, že:
1.

Jsme prostudovali a plně přijímáme obsah zadávací dokumentace k tomuto zjednodušenému
podlimitnímu řízení. Tímto přijímáme jeho podmínky a ustanovení jako celek bez výhrad a omezení.

2.

Nabízíme v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a stanovenými podmínkami a
lhůtami, bez výhrad a omezení, realizaci na zakázku: „Rekonstrukce objektů PV a PZV“

3.

Celková cena bez DPH:

…………………Kč

DPH:

…………………Kč

Celková cena včetně DPH:

…………………Kč

4.

Podáváme tuto nabídku naším jménem pro toto zadávací řízení.

5.

Souhlasíme s tím, že se budeme řídit etickými doložkami v pokynech pro zájemce a zvláště nejsme v
žádném potenciálním střetu zájmů ani v žádném vztahu s jinými zájemci nebo jinými stranami
zadávacího řízení v době podání této nabídky. Nemáme žádný zájem jakékoliv povahy v jiných
smlouvách dle tohoto výběrového řízení.

6.

Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše uvedených okolnostech
v kterékoli fázi v průběhu tohoto zadávacího řízení. Rovněž plně uznáváme a přijímáme, že jakákoli
nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v této nabídce může mít za důsledek naše
vyloučení z tohoto zadávacího řízení.

7.

Bereme na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 zákona. Pokud
tak učiní, nebude mít vůči zájemci žádné závazky.

Jméno a příjmení:
Řádně pověřen podepsat tuto nabídku jménem:
Místo a datum:
Razítko firmy / společnosti:
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FORMULÁŘ č.1:
SUBDODAVATELÉ
Plánuje-li zájemce zadat část zakázky jako subdodávku, musí dodat následující detaily:

Práce, u kterých se
předpokládá
subdodávka

Název, sídlo, právní forma,
IČ subdodavatele

Hodnota subdodávky jako
procento celkových nákladů

Zkušenosti v podobných
zakázkách

Pokud objem realizovaných subdodávek přesáhne 10 % plnění, musí být ve smlouvě zakotvena
povinnost dle § 147a zákona.

Podpis: ..................................................................................
(osoba nebo osoby pověřené podepsat v zastoupení zájemce)

Datum: .....................
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FORMULÁŘ č.2:
PLNÁ MOC
Zde předložte originál nebo ověřenou plnou moc zmocňující danou osobu/osoby k podpisu nabídky, všech
jejích součástí, jakékoliv související dokumentace, k jednání. (Pokud vše nepodepisuje/nepodepisují statutární
zástupce/zástupci.)
Podpis: ..................................................................................
(osoba nebo osoby pověřené podepsat v zastoupení zájemce)
Datum:.....................
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FORMULÁŘ č.3:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR):
Rozsah dokumentace bude následující:
Textová část
Výkresová část
Polohopisná část
obsahující zákres prostorové polohy stavby do pozemkové mapy s vyznačením hranic pozemků dle katastrální
mapy, vyznačení polohy trvalého a dočasného záboru, vyznačení šíře manipulačních pruhů potřebných pro
realizaci stavby i na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského nebo lesního půdního fondu, seznam
pozemků dotčených stavbou, včetně identifikace dle katastrální mapy.
Dokladová část
bude obsahovat všechna potřebná stanoviska, vyjádření, technické podmínky při styku a napojení sítí a
souhlasy ostatních účastníků územního řízení ve smyslu platné legislativy.
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována v rozsahu přílohy č.1 vyhlášky
č.499/2006 Sb.. DSP bude vycházet z dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Dokumentace bude nad
rámec DSP obsahovat i části nutné k použití jako dokumentace pro výběr zhotovitele.
Součástí projektové dokumentace musí být soupis stavebních prací s rozpočtem a výkazem výměr dle vyhlášky
230/2012 ze dne 25. 6. 2012.
Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních + CD (formát .dwg), výkaz výměr ve
formátu XML.
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FORMULÁŘ č.4:
INŽENÝRSKÉ PRÁCE

Práce budou rozděleny do tří částí a to:
a) Stadium přípravy
 prohlídka místa plnění
 zajištění geodetických prací, zaměření lokality, instalace výškového bodu (mezníku), identifikace
dotčených pozemků
 zajištění vstupních pokladů pro projektovou dokumentaci (dále PD)
 projednání PD s jednotlivými účastníky včetně majetkoprávního vypořádání a projednání na
příslušných úřadech (ohlášení, územní řízení, stavební povolení)
b)






Stadium realizace
předání staveniště
kontrolní činnost technického dozoru investora
zajištění předání a převzetí dokončeného díla
kontrola a přebírání odstraněných vad a nedodělků z předání a převzetí dle zápisu
geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu objektů povrchových vod

Stadium po dokončení výstavby
zajištění vydání kolaudačního souhlasu – pokud bylo vydáno stavební povolení
vypracování geometrického plánu
předání dokladů k archivaci
zajištění vkladu příslušných smluv o zřízení věcného břemene včetně geometrických plánů do katastru
nemovitostí
 umístění pevného výškového geodetického bodu na všechny objekty
 zajištění smlouvy mající charakter smlouvy o zřízení věcného břemene
c)





Předpokládané plnění :
Rok 2013: stádium přípravy , stádium realizace, stádium po dokončení výstavby
Stádium přípravy bude fakturováno po prokazatelně doložené podané žádosti o vodoprávní řízení případně
ohlášení stavby.
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FORMULÁŘ č.5:
PŘEHLED OBJEKTŮ pro pobočku Ostrava

Nabídková cena bude vypracována podle následujících zásad:

 Zájemce vyplní tabulku Přehled objektů pro pobočku Ostrava.
 Zájemce dále vyplní i níže uvedenou tabulku s přehlednými celkovými cenami
 Ceny musí být zaokrouhleny na celé koruny

Pobočka Ostrava
Rok
2012
2013
2012 - 2013

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

