
                                                                                                    

MĚSTO  STRAKONICE
                             odbor majetkový

Naše značka: Vyřizuje: Datum:
MUST/030547/2015/MAJ/Srb Ing. Srb / 383 700 324 18.6.2015

          Výzva k podání nabídky  na realizaci veřejné    
                       zakázky  malého rozsahu

„Hajská – Ha – V5 Hydrogeologický vrt „

Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek  v podmínkách  města  Strakonice  a  v souladu  s usnesením  Rady  města 
Strakonice  č. 3615/2014 ze dne 26.2.2014 výzvu k podání nabídky malého rozsahu  na 
realizaci akce:

„Hajská – Ha – V5 Hydrogeologický vrt „

1. Zadavatel zakázky

Město Strakonice
sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: starostou města   Mgr. Břetislav Hrdlička
IČ 00251810, DIČ CZ00251810

bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Strakonice č.ú. 1768038/0300
tel: 383 700 111
fax: 383 324 535

kontaktní osoba 
ve věcech   technických: Ing. Lukáš Srb, investiční technik majetkového odboru
ve věcech  organizačních:   Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru     

  



2. Předmět  zakázky /Vymezení plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby dle projektové dokumentace: „Hajská – 
Ha  –  V5  Hydrogeologický  vrt  „  zpracové  společností  HYDROPRŮZKUM  Č. 
BUDĚJOVICE, s.r.o., Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice

Předmětná projektová dokumentace stavby je přílohou výzvy k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu..

3. Doba a místo plnění  zakázky

Předpoklad zahájení  07/2015
Předpoklad doby realizace 14 týdnů od předání staveniště
 
Místo plnění: Strakonice, jímací území Hajská 
dotčené pozemky: p.č. dle KN 350/2 k.ú. Slaník 

4. Předpokládaná cena 

Předpokládaná cena byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu stavby ve výši: 

515.900,-  Kč bez DPH

5.Podmínky účasti v soutěži o zakázku

Nabídka uchazeče musí obsahovat  

 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč 
zapsán

 doklad  o  oprávnění  k podnikání  podle  zvláštních  právních   předpisů  v rozsahu 
odpovídajícím  předmětu  veřejné  zakázky,  zejména  doklad  prokazující  příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci

 Osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/92 Sb., v platném znění osoby odpovědné  za 
odborné vedení stavby.

 Seznam nejvýznamějších stavebních prací obdobného charakteru za posledních 5 let 
a osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném plnění těchto prací s uvedením ceny 
zakázky, doby, místa plnění a informace, zda byly práce řádně dokončeny. 

 

6. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH



7. Základní požadavky na obsah smlouvy

Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního 
vztahu s vítězem výběrového řízení.  Zadavatel  připouští  pouze dále  specifikované úpravy 
vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo. 
 
·     doplnění identifikačních údajů uchazeče a finančních částek smluvní ceny  bez 
možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
 
 
Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli stavební povolení v právní moci na 
předmětnou stavbu a 3 paré předmětné projektové dokumentace.

8. Místo   a  způsob pro podání nabídek

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem 
uchazeče mohou uchazeči  doručit  osobně na podatelnu  MěÚ Strakonice,  nebo poštou na 
adresu zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko 
podatelny MěÚ Strakonice s datem a uvedenou hodinou.
Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a 
nápisem: 

 NABÍDKA :“ „Hajská – Ha – V5 Hydrogeologický vrt „ - NEOTVÍRAT“

9. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta končí:     dne 30.6.2015 v 9.00.hod.

.

10. Výhrady zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů 
   podanou nabídku
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
- zadavatel  si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání 
výzvy
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu
-  zadavatel  si  vyhrazuje  právo  před  rozhodnutím  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  ověřit 
informace deklarované uchazeči v nabídce
- zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění zakázky
- zadavatel variantní řešení nepřipouští
 



 

11. Ostatní podmínky a požadavky

Písemná  nabídka bude zpracována v českém jazyce

Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na www. stránkách města 
Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.

Zadávací dokumentace je k vyzvednutí na MěÚ Strakonice, majetjový odbor, Ing. Srb. 
Tel: 724 363 505.

Další informace lze získat na MěÚ Strakonice, odbor majetkový. Ing- Lukáš Srb, tel: 724 363 
505,e-mail: lukas.srb@mu-st.cz.

…………………………………
Ing. Jana Narovcová
vedoucí majetkového odboru
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