
Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

Název veřejné zakázky Výměna ventilů na vodovodním řadu na vodovodu Běleč
Číslo zakázky OB/VZ/2012/001
Zadavatel, sídlo, IČ, DIČ Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506
Zastoupený, telefon, email Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

Zadávací dokumentace
K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané podle § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je  výměna  zemních,  domovních a  šachtových šoupat  včetně zemních prací.  Jedná se  o 
výměnu 2 ks zemní šoupě Hawle DN 100, 1 ks zemní šoupě Hawle DN 80, 1 ks domovní šoupě DN25, 3 ks šoupě 
šachtové DN dle oceněného soupisu prací. Komunikace II/137 bude uzavřena částečně tak, aby zůstal volný 1 jízdní pruh.

2. Předpokládaná cena zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 80 tis. Kč včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky, zadávací lhůta
a) Doba plnění: Předpokládaný termín zahájení po podpisu smlouvy (od 7. září 2012), termín dokončení prací: práce na 

komunikaci II/137 11. září 2012, práce v areálu Agrospol a.s. 17. září 2012.
b) Místo plnění: Areál Agrospol a.s. v Bělči, parcela číslo 1636/14, okraj komunikace II/137 v Bělči parcela číslo 1642/1, 

vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice.
c) Zadávací lhůta: Zadávací lhůta , tj. minimální doba, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, je 90 dnů od uplynutí  

lhůty pro doručení nabídky.
d) Starosta obce rozhodl o zkrácení zadávací lhůty z důvodu návaznosti realizace opravy komunikace SÚS Jihočeského  

kraje v první polovině září 2012.

4. Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští varianty.

5. Zadávací dokumentace a prohlídka místa
– Zadávací dokumentace je zveřejněna na internetových stránkách obce: http://www.obecbelec.cz/zakazky/.
– Dodatečné informace budou poskytovány pouze emailem a budou zveřejněny na webových stránkách.
– Dotazy je možno zasílat nejpozději do termínu 3. září 2012 do 16:00 hodin
– Prohlídka místa bude pro zájemce dne 3. září 2012 od 14:00 hodin Sraz zájemců o prohlídku zakázky je před Obecním 

úřadem v Bělči, č.p. 22. Účastníci svoji účast oznámí předem telefonicky na čísle 724189517.

6. Kvalifikační předpoklady:
a) Základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - Příloha č.2
b) Profesní kvalifikační předpoklady

– prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo příslušného oprávnění k podnikání
c) Technické kvalifikační předpoklady

– čestné prohlášení o realizaci obdobné fasády v posledních 5 letech – Příloha č.3

7. Způsob zpracování a podání nabídky
a)  Kompletní  nabídka  bude  předložena  v  českém jazyce  v  písemné  formě  a  to  v  jednom originále.  Nabídka  bude 

podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
b) Nabídky budou dodány doporučeně poštou na adresu: Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč nebo osobně v úředních  

hodinách (pátek 17-20 hod.) nebo osobně do rukou starosty (po dohodě na tel. čísle 724189517), v zalepené obálce 
označené heslem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – VÝMĚNA VENTILŮ – NEOTEVÍRAT“.
Termín: do 5. září 2012 do 16.00 hod.

c) Nabídka bude zpracována v požadovaném členění:
– krycí list nabídky – Příloha č.1
– čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č.2



– dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (prostá kopie – výpis z obchodního rejstříku nebo 
oprávnění k podnikání)
– návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou – Příloha č. 3
– oceněný soupis prací – Příloha č.4

d) Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude pevně svázána tak, aby jednotlivé listy nabídky nemohly 
samovolně  ze  svazku vypadnout.  Nabídka  nebude  obsahovat  nevyžádanou dokumentaci,  marketingové  materiály,  
certifikáty (ISO apod.) a podobné tiskoviny.

e) Nabídková cena bude zpracována na základě této zadávací dokumentace, soupisu prací, prohlídky místa opravy. Tato  
cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude zahrnovat  veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.  
Nabídková cena bude zpracována bez DPH, samostatně sazba DPH a nabídková cena včetně DPH.

8. Obchodní a platební podmínky
Jsou specifikovány v přiloženém návrhu smlouvy o dílo. Příloha č.3

9. Kriteria a způsob vyhodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč, bez DPH.
Cena realizace – váha – 100%

10. Otevírání obálek s nabídkami
Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném dne 5. září  
2012 v 19:00 hodin v kanceláři  Obecního úřadu Běleč,  Běleč 22,  39143 Běleč.  Obálky doručené po termínu budou 
uchazečům neotevřené vráceny zpět. Otevírání obálek je veřejné pro všechny uchazeče.

11. Závěrečná ustanovení:
– Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. – Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku, 

právo kdykoliv zrušit zadávání zakázky a právo upravit předmět plnění dle svých finančních možností.
– Uchazeč podáním nabídky v určeném termínu deklaruje bezvýhradné přijetí podmínek této soutěže.
– Uchazeč  je  oprávněn  podat  pouze  jednu  nabídku,  a  podává-li  samostatnou  nabídku,  nemůže  současně  být  i  

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace ani i  
podat společnou nabídku s jiným/i dodavatelem/i.

– Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.
– Smlouva a krycí list musí být podepsány odpovědným zástupcem uchazeče.
– Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
– Veškeré  informace  o  veřejné  zakázce  jsou  zveřejněny  na  internetových  stránkách  obce  pod  odkazem:  

http://www.obecbelec.cz/zakazky/,  kde  bude  zveřejněno  i  oznámení  o  výsledku  zadávacího  řízení  do  5  dnů  od 
rozhodnutí  zastupitelstva  obce.  Oznámení  o  výsledku  se  považuje  za  doručené  všem  uchazečům  okamžikem 
zveřejnění.

V Bělči dne 22. srpna 2012

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Přílohy:
– Příloha č. 1 – krycí list nabídky
– Příloha č. 2 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
– Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
– Příloha č. 4 – soupis prací

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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