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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 
 
Vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro akci „Králíky - Intenzifikace 
ČOV“ 
 
 
Preambule 
Tuto veřejnou zakázku malého rozsahu není zadavatel povinen v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“) zadat v zadávacím řízení. Při jejím zadávání je 
však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ. 
 
Vyskytují-li se v textu zadávacích podmínek (tj. v textu této výzvy a v jejích přílohách) termíny či odkazy na 
příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jedná se o 
případy, kdy by popis jiným postupem nemusel být dostatečně přesný a srozumitelný. Příslušná ustanovení 
zákona o zadávání veřejných zakázek se v takovém případě použijí. 
 
1. Identifikační údaje zadavatele 
 
název zadavatele: Město Králíky 
sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
právní forma: Obec 
IČ: 00279072 
osoba oprávněná jednat: Jana Ponocná, starostka města 
 
Zadavatel se při provádění úkonů souvisejících s tímto výběrovým řízením nechat smluvně zastoupit společností 
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 27504514. 
Zástupce nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo 
rozhodnout o námitkách. 
 
Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele (= pověřená osoba): 
 

obchodní firma: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 
sídlo: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř 
právní forma: Společnost s ručením omezeným 
IČ: 27504514 
osoba oprávněná jednat: Ing. Jan Hurdálek, prokurista 
kontaktní osoba: Ing. Lucie Fetterová, projektová manažerka 

gsm: +420 734 439 988 
email: lucie.fetterova@erv.cz  

 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
2.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 
Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě 
Nařízení komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o 
společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 
2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV, takto: 
 

Předmět veřejné zakázky: SLUŽBY  
popis: hlavní předmět – kód CPV: další předměty – kód CPV: 
Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace 71245000-7 - 
Technicko-inženýrské služby  71300000-1 
Technické projektování  71320000-7 
Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH: 1 900 000,- Kč 
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Předpokládaná hodnota byla stanovena postupem dle § 21 ZZVZ. 
 

2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené s vypracováním projektové dokumentace a související 
inženýrská činnost v následujícím rozsahu: 
2.2.1. zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP); 
2.2.2. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP); 
2.2.3. výkon investorsko - inženýrské činnosti spočívající v projednání DSP; 
2.2.4. vypracování plánu BOZP pro stupeň dokumentace DSP; 
2.2.5. vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DVZ); 
2.2.6. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
2.2.7. vypracování srovnávacího rozpočtu stavby; 
2.2.8. spolupráce při výběru dodavatele stavby, 
a to pro následující investiční akci připravovanou zadavatelem: 
„Králíky – Intenzifikace ČOV“. 
 
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje příloha této výzvy - vzor smlouvy. 
 
Jednotlivé stupně dokumentace budou v rámci ujednané ceny vypracovány a předány zadavateli v počtu čtyř 
vyhotovení (paré) v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na nosiči CD-R/DVD-R nebo 
USB flash ve formátu *.dwg a současně *.pdf. 
 
Podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace je PASPORT STÁVAJÍCÍHO STAVU A 
STUDIE INTENZIFIKACE ČOV z 05/2016, které jsou přílohou této výzvy. A po jejím dokončení (předpoklad: do 
konce 10/2016) též projektová dokumentace pro územní řízení (DUR). 
 
Stručný popis předmětu stavby:  
Je navrženo rozšíření stávající kapacity s intenzifikací na stav 5465 EO. Intenzifikace uvažuje s novým 
technologickým vystrojením všech objektů ČOV. Stávající strojní technologie vč. trubních rozvodů a armatur 
bude kompletně demontována, odstraněna a nahrazena technologií novou, navrženou na zvýšenou kapacitu 
ČOV. 
Stávající objekty ČOV je doporučeno rozšířit o následující: 

- svozová jímka s předřazenými strojními šroubovými česlemi, 
- rozšíření stávající čerpací stanice, osazení 2 IHP, 
- nový rozdělovací objekt, 
- dešťová zdrž s vyplachovací klapkou, 
- dosazovací nádrž – 2 linka – podélně stíraná, 
- stavební úpravy stávajících nádrží denitrifikace, nitrifikace a odstranění stávajících dosazovacích 

nádrží, 
- 2. měrný objekt, 
- 2. výustní objekt, 
- zásobní nádrž a dávkovací stanice srážedla fosforu, 
- sanace stávajících nádrží ČOV, 
včetně příslušné technologie. 

Předpokládané investiční náklady stavby (odhad dle zpracovávané DUR) činí 44 – 48 mil. Kč bez DPH. 
 
2.3. Doba plnění veřejné zakázky 
Doba plnění je vymezena ve vzoru smlouvy, který je přílohou této výzvy. 
 
2.4. Místo plnění veřejné zakázky 
ČOV Králíky, Předměstí 207, 561 69 Králíky, Pardubický kraj, případně další místa související s poskytováním 
požadovaných služeb zadavateli. 
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3. Údaje o přístupu k zadávacím podmínkám 
Zadavatel uveřejnil textovou část zadávacích podmínek této veřejné zakázky na své úřední desce, tj. zde: 
http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=homepage&ids=1 . Zadávací podmínky jsou na úřední desce všem 
zájemcům volně ke stažení. Zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují následující dokumenty: výzvu 
k podání nabídky a její přílohy.  
Netextovou část zadávacích podmínek, tj. obrazovou část pasportu stávajícího stavu a studie intenzifikace ČOV, 
a dále vzor smlouvy, vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti, o profesní způsobilosti a o technické 
kvalifikaci a vzor prohlášení o poddodavatelích v přepisovatelném formátu *.doc odešle osoba pověřená 
zadavatelem výkonem zadavatelských činností dodavateli na základě jeho žádosti zaslané na: 
lucie.fetterova@erv.cz . 
 
4. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti a prokázání kritérií technické 
kvalifikace. V této veřejné zakázce malého rozsahu se prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti a 
kritérií technické kvalifikace nahrazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že 
dodavatel požadavky zadavatele na kvalifikaci splňuje. Uchazeč může pro prokázání základní způsobilosti, 
profesní způsobilosti a kritérií technické kvalifikace využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou této 
výzvy. 
 
Níže uvedené požadavky musí splňovat každý dodavatel s tím, že doklady prokazující tyto požadavky předkládá 
před uzavřením smlouvy pouze vybraný dodavatel, tj. ten účastník výběrového řízení, kterého zadavatel vybral 
k uzavření smlouvy. Zadavatel bude požadovat, aby vybraný dodavatel předložil před uzavřením smlouvy na 
základě písemné výzvy zadavatele originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Nepředloží-li 
vybraný dodavatel požadované doklady, neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy a zadavatel může 
vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku 
původního hodnocení nabídek.  
 
Základní způsobilost 
Způsobilým je dodavatel, který: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 
(Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a 
zároveň každý člen statutárního orgánu.) 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, 
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

 
V nabídce prokáže dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti předložením písemného čestného 
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel podmínky základní způsobilosti splňuje. 
 
Splnění podmínek základní způsobilosti prokáže v této veřejné zakázce vybraný dodavatel, tj. pouze ten 
účastník výběrového řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy, předložením: 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

                                                                    
1 § 187 občanského zákoníku. 
2 § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3 Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a 

některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ, 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v 

obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 
 
Profesní způsobilost 
V nabídce prokáže dodavatel splnění podmínek profesní způsobilosti předložením písemného čestného 
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel podmínky profesní způsobilosti splňuje. 
 
Splnění podmínek profesní způsobilosti prokáže v této veřejné zakázce vybraný dodavatel, tj. pouze ten 
účastník výběrového řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy, předložením: 
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje, 
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 
Vzhledem k vymezení předmětu této veřejné zakázky je dodavatel povinen předložit oprávnění 
k podnikání min. v tomto rozsahu: 
Projektová činnost ve výstavbě, resp. jiné obdobné oprávnění. 

c) dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje. Dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, se v této veřejné zakázce rozumí: 
i. doklad o autorizaci (ve stupni autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr) v oboru Stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dříve Vodohospodářské stavby; zadavatel 
nepřipouští prokázání prostřednictvím autorizovaného technika se specializací pro stavby 
hydrotechnické nebo stavby meliorační a sanační), vydaný Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; a dále 

ii. doklad o autorizaci v oboru Geotechnika, vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání 
V nabídce prokáže dodavatel splnění kritérií technické kvalifikace předložením písemného čestného prohlášení, 
z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel kritéria technické kvalifikace splňuje. 
 
Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže v této veřejné zakázce vybraný dodavatel, tj. pouze ten účastník 
výběrového řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy, takto: 
A) K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje: 
a) předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením 

zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele. 
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění 
dodavatele, nebo osvědčení vydané objednatelem. 

 
B) Vymezení kritérií technické kvalifikace 
Z informací a dokladů předložených vybraným dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, že: 
a) v posledních 3 letech poskytnul alespoň následující služby charakteru obdobného s předmětem této 

veřejné zakázky: 
i. min. 3 služby spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro 

výstavbu nebo intenzifikaci ČOV v souhrnném investičním nákladu těchto staveb alespoň 25 mil. Kč 
bez DPH, přičemž alespoň jedna služba se týkala výstavby nebo intenzifikace ČOV pro min. 5 000 EO; 

ii. min. 1 službu na zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP); 
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iii. min. 2 služby spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) pro 
výstavbu nebo intenzifikaci ČOV v souhrnném investičním nákladu těchto staveb alespoň 15 mil. Kč. 

 
Obecně k prokázání kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů, při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob, při prokazování 
kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo při prokazování kvalifikace certifikátem 
vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů se postupuje v souladu s příslušnými 
ustanoveními č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 
Vybraný dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v originále nebo v ověřené kopii. Doklady prokazující 
základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 
 
5. Obchodní podmínky 
Vzor smlouvy 
Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem (včetně platebních podmínek) jsou obsaženy ve vzoru 
smlouvy, který je pro zpracování nabídky závazný a který je přílohou této výzvy. Na obchodních podmínkách, tj. 
ustanoveních vzoru smlouvy, zadavatel bezvýhradně trvá.  
 
Dodavatel ve vzoru smlouvy (ve formátu *.doc) pouze doplní chybějící údaje, které jsou barevně zvýrazněny 
takto: [DOPLNIT], příp. upraví text podle komentáře psaným kurzivou, např. takto: „(uchazeč je povinen upravit 
znění této přílohy podle skutečnosti a dokument ke smlouvě v nabídce předložit)“. Po doplnění chybějícího 
údaje dodavatel text [DOPLNIT] i komentář vymaže. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel 
jakkoliv upravovat. Nedodržení tohoto požadavku bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek. 
 
V souladu se shora uvedenými požadavky doplněný vzor smlouvy se stává návrhem smlouvy; dodavatel ho 
vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele do nabídky. Návrh smlouvy 
a jeho přílohy musí odpovídat ostatním údajům a dokladům obsaženým v nabídce. 
 
Přílohy návrhu smlouvy 
Dodavatel prokáže splnění této obchodní podmínky předložením dále požadovaných dokumentů k návrhu 
smlouvy. 
Přílohy, které budou součástí smlouvy: 
 příloha č. 1: PASPORT STÁVAJÍCÍHO STAVU A STUDIE INTENZIFIKACE ČOV 

Před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem budou ke smlouvě přiloženy pasport stávajícího stavu a 
studie intenzifikace ČOV z 05/2016, které jsou přílohou této výzvy. V nabídce se pasport a studie ke 
smlouvě nepředkládají. 
 

 příloha č. 2: seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část veřejné 
zakázky prostřednictvím poddodavatelů 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů. Dodavatel prokáže tento požadavek v nabídce seznamem, v němž specifikuje předmět 
každé subdodávky a uvede identifikační údaje příslušného poddodavatele a poměr této subdodávky (v %) 
k nabídkové ceně dodavatele. Tento seznam je dodavatel povinen předložit v nabídce ve formě písemného 
prohlášení. Dodavatel může využít vzor prohlášení, který je přílohou této výzvy. 
V případě, že dodavatel nehodlá plnit určitou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, je 
povinen tuto skutečnost uvést v nabídce ve formě písemného prohlášení. Dodavatel může využít vzor 
prohlášení, který je přílohou této výzvy. 
 

 příloha č. 3: doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu 
Nejpozději při uzavření smlouvy je povinen vybraný dodavatel předložit platnou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností s pojistnou 
částkou min. ve výši uvedené ve vzoru smlouvy /viz vzor smlouvy, článek IX., odst. 5/. V nabídce se doklad 
o sjednaném pojištění ke smlouvě nepředkládá. 
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V případě, že vybraný dodavatel nejpozději při uzavření smlouvy doklad o sjednaném pojištění dle shora 
uvedených požadavků zadavateli nepředloží, neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy. 
 

 příloha č. 4: platební kalendář 
Nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy je vybraný dodavatel (zhotovitel) povinen předložit platební 
kalendář v členění po měsících, s uvedením termínů a obsahu účtovaných prací v jednotlivých obdobích. 
Platební kalendář musí splňovat i další požadavky stanovené ve vzoru smlouvy /viz vzor smlouvy, článek 
VI., odst. 4/. V nabídce se platební kalendář ke smlouvě nepředkládá. 

 
6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky a technických podmínek, obsažených v zadávacích 
podmínkách, dodavatel stanoví nabídkovou cenu. Nabídková cena musí být zpracována v české měně (CZK), a 
to jako celková cena za plnění vymezené zadávacími podmínkami. V návrhu smlouvy musí být cena dále 
členěna v souladu s ustanoveními vzoru smlouvy, který je přílohou této výzvy. 
 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
7.1. Způsob a forma zpracování nabídky 
Nabídka se podává písemně, a to v listinné podobě. Nabídka musí být předložena v českém jazyce, není-li v 
zadávacích podmínkách výslovně stanoveno jinak. 
 
Veškeré dokumenty či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu kteréhokoliv dokladu či prohlášení osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele (tj. osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem 
dodavatele), musí dodavatel v nabídce předložit plnou moc pro takovou osobu v originále či v úředně ověřené 
kopii nebo jiný platný pověřovací dokument.  
 
Veškeré části nabídky musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádná část nabídky 
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny 
listy nabídky byly očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Zadavatel doporučuje, 
aby svazek, včetně případných příloh, uchazeč dostatečným způsobem zajistil proti manipulaci s jednotlivými 
listy. 
 
Nabídka musí být, včetně veškerých požadovaných součástí, svázána do jednoho svazku. Nabídka musí být 
podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT DO DOBY 
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“; na obálce musí být dále uvedena adresa dodavatele. 
 
7.2. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky 
Zadavatel požaduje níže uvedené řazení nabídky uchazeče: 
A) Krycí list nabídky (obsahující název veřejné zakázky a identifikační údaje dodavatele v níže uvedeném 

rozsahu): 
 obchodní firma/název dodavatele, 
 sídlo/místo podnikání, 
 právní forma, 
 IČ, 
 jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat jménem nebo za dodavatele, 
 telefon a e-mail osob/y oprávněných/é jednat jménem nebo za dodavatele; 

B) Čestné prohlášení o základní způsobilosti, profesní způsobilosti a o technické kvalifikaci 
(dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou této výzvy) 

C) Podepsaný návrh smlouvy a jeho přílohy (v souladu s požadavky stanovenými v této výzvě) 
 
Ad písm. A) 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou 
nabídku, je dodavatel povinen uvést identifikační údaje každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku 
v uvedeném rozsahu. Současně jsou zadavateli povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v 
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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. V této smlouvě dodavatelé musí též stanovit 
společnou doručovací adresu a zplnomocnit osobu či osoby k jednání za dodavatele, kteří podávají společnou 
nabídku, a v této smlouvě dále uvést telefonické a e-mailové spojení takové osoby či osob. 
 
8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Žádost o dodatečné informace 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Písemná žádost musí být doručena osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení nejpozději 5 pracovních 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky na: lucie.fetterova@erv.cz . 
 
Poskytování dodatečných informací 
Bude-li žádost o dodatečné informace doručena ve shora stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, zadavatel 
(osoba zastupující zadavatele) odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně 
přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, poskytne zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni 
k podání nabídky. Dodatečné informace zadavatel ve shora uvedené lhůtě uveřejní stejným způsobem, jakým 
uveřejnil zadávací podmínky, tj. uveřejní je na úřední desce zadavatele.  
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti.   
 
Prohlídka místa plnění 
Zadavatel umožní prohlídku místa budoucího plnění všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky. 
Zadavatel organizuje prohlídku místa budoucího plnění, a to dne 19.10.2016 v 10:00 hodin. Sraz zástupců 
zájemců bude v uvedeném termínu před stávající ČOV Králíky na adrese: Předměstí 207, 561 69 Králíky. Z 
technických důvodů se prohlídky mohou zúčastnit nejvýše 3 zástupci jednoho dodavatele. 
 
9. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.10.2016 ve 14:00 hodin. 
 
Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a to do konce lhůty pro 
podání nabídek v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání 
nabídky poštou nese plně dodavatel. 
Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 31.10.2016 ve 
14:00 hodin na shora uvedené adrese. 
 
10. Pravidla pro hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez daně 
z přidané hodnoty, uvedená v návrhu smlouvy v nabídce. Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše 
nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty, uvedené v návrhu smlouvy.  
 
Výběr dodavatele a oznámení o výběru dodavatele 
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější (tj. s nejnižší nabídkovou cenou) podle výsledku hodnocení nabídek. 
Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele 
všem účastníkům výběrového řízení. Proti výběru dodavatele může dodavatel podat námitky. Námitky proti 
výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o 
výběru dodavatele. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek 
proti výběru dodavatele. 
 
11. Jiné požadavky a práva zadavatele 
Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel nepřiznává dodavatelům právo na náhradu nákladů spojených 
s účastí ve výběrovém řízení. Podané nabídky zadavatel nevrací: Originály nabídek všech dodavatelů jsou 
součástí dokumentace o veřejné zakázce. Zadávací lhůtu (tj. lhůtu, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí 
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z výběrového řízení odstoupit) zadavatel stanovil na 60 kalendářních dní ode dne skončení lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit a nehodnotit nabídku, která nesplňuje požadavky stanovené 
v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s vybraným 
dodavatelem nebo zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy. 
 
Přílohami této výzvy jsou následující dokumenty:  
 příloha č. 1: PASPORT STÁVAJÍCÍHO STAVU A STUDIE INTENZIFIKACE ČOV (05/2016), 
 příloha č. 2: vzor smlouvy o dílo /budoucí návrh smlouvy/, 
 příloha č. 3: vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti, o profesní způsobilosti a o technické 

kvalifikaci, 
 příloha č. 4: vzor prohlášení o poddodavatelích. 
 
V Králíkách, dne 12.10.2016 
 
 
……………………………………… 
Jana Ponocná 
starostka města Králíky 


		2016-10-13T11:43:26+0200
	Jana Ponocná




