
Zakázka malého rozsahu 
(veřejná zakázka do 6 mil. Kč bez DPH) 

 
výzva k podání nabídky 

 
„Žandov dostavba kanalizace 

stoka N “  
 

 
1.   Zadavatel: 
      
Město Žandov, Náměstí 132, Žandov, 471 07 
Zastoupené: Zbyňkem Polákem – starostou města 
Kontaktní osoba v organizačních věcech VZ: Zbyněk Polák, starosta, starosta@zandov.cz,  
                                                                                     tel.: 487 723 789 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Beň, místostarosta, mistostarosta@zandov.cz, 
                                                                                     tel.: 487 723 489 
 
 
2.  Vymezení plnění předmětu výběrového řízení 
 

Plněním zakázky je zhotovení stavby „ Žandov dostavba kanalizace stoka N “ 
 
Stručný popis stavby: Staveniště stoky N se nachází v Žandově na náměstí v mírně sklonitém 
území, ve veřejném pozemku. Stavba bude prováděna ve zpevněné komunikaci. Napojení na 
stávající kanalizační stoku PVC 400 bude provedeno na nově navrženou šachtu v silnici ve 
vlastnictví KSSLK v p.p.č. 106/1.  Stoka bude odvádět splaškové vody z jedné strany náměstí, od 
Městského úřadu. Potrubí stoky N je navrženo z žebrovaného polypropylénu DN 300 mm. Uvedení 
kanalizace do provozu je možné teprve po vybudování ČSOV u Vrbového potoka, která výtlakem 
převede splaškové vody z náměstí přes kanalizační systém na stávající ČOV. 
Součástí díla je stoka N včetně přípojek na veřejném prostranství v rozsahu dle výkazu výměr. 
 
Výchozím podkladem je projektová dokumentace ve stupni pro stavební řízení (zpracovaná SVIS 
s.r.o., atelier Č.Lípa, Ing.Tavodová). Pozor výkresová dokumentace obsahuje část pro stoku N (je 
předmětem této zakázky) a stoku M (není předmětem této zakázky) !!!! 
 

3. Místo plnění: 
 
Žandov – Náměstí  
 
4.   Doba plnění zakázky: 
 
Předběžný termín výstavby. Upřesnění termínu při podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
Zahájení prací:                                 03/2011    
Ukončení prací a předání stavby:    06/2011    
 
 
5.   Požadavek na zpracování nabídkové ceny : 
Celková nabídková cena díla uvedena ve smlouvě bude cenou nejvýše přípustnou stanovena 
dle přiloženého výkazu výměr včetně zahrnutí níže uvedených nákladů a bude uvedena 
v Kč v členění bez DPH a včetně DPH.  



Náklady : 
• provozní náklady (za činnosti spojené s povolením k výkopům a k zásahům do 

veřejného prostranství, uzavírek a umístění a údržba dopravního značení, 
vybudováním přechodů a event. přejezdů, světelné signalizace apod., zajištění 
vytyčení podzemních zařízení před zahájením stavby, náklady za nájemné, tj. za 
užívání dotčených veřejných pozemků včetně poplatků za užívání komunikací, splnění 
podmínek vydaných stavebních povolení ) 

• náklady na plán případných objížděk a dopravního značení včetně projednání s 
příslušnými institucemi  

• náklady na zajištění objížděk, včetně nákladů s tím spojených 
• náklady na opatření proti znečišťování ploch a komunikací přilehlých ke stavbě a ZS 
• náklady na označení stavby v souladu s požadavky Stavebního zákona 

 
• Za vypracování návrhu provozního a manipulačního řádu včetně jeho projednání 
• Za barevnou fotodokumentaci z průběhu realizace díla  
• Za vypracování geodetických podkladů pro návrh vkladu věcných břemen 
• Za vypracování realizační dokumentace stavby pokud ji bude zhotovitel vyžadovat  
• Za vypracování geodetického zaměření skutečného provedení dle zadávací           

dokumentace 
• videozáznam z prohlídky vnitřního profilu kanalizačních stok včetně příslušného 

protokolu 
• hutnicí zkoušky zásypů rýh a jam před navážením konstrukčních vrstev vozovky 
• Vypracování  zkoušky vodotěsnosti kanalizace včetně protokolu 

 
  

 
 
6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny           
 
     Zhotovitel připouští změnu nabídkové ceny:  

• při rozšíření předmětu veřejné zakázky nad rámec původního zadání 
• při změně DPH 
 

Všechny výše uvedené změny jsou možné jen na základě písemného dodatku ke smlouvě. 
 
 
7. Pokyny pro zpracování nabídky 
 
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a bude zpracována v českém jazyce. 
Nabídka bude obsahovat krycí list (viz příloha č.1.), na kterém budou uvedeny následující údaje: 
název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná cena, 
datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 
Nabídka bude dále obsahovat: 
 
 

 
Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů      

            
• Čestné prohlášení, ve kterém uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, které jsou shodné s kvalifikačními předpoklady uvedenými v § 53 odst. 1 
písm. a) – m) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



       
Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů  
 
• Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle 

zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále nebo kopii  
• Doklad o oprávnění k podnikání – živnostenský list  
• Autorizace v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
 

 
Doklady o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
 

• Kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě. Smlouva musí být uzavřena na pojistnou částku 
v minimální výši 10 mil. Kč. 

 
Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů 

 
• Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za 

posledních 5 let ( budou uvedeny konkrétní stavby s kontakty na zástupce investora)  
• Doložení certifikátů řady ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14000, ČSN EN ISO 

18000 
  

Závěrečné čestné prohlášení  
 
• že jakékoli škody, vyjma způsobených živelnou pohromou, do předání a převzetí díla        
      a jdou k tíži uchazeče, 
• že souhlasí s délkou záruční lhůty v min.délce 60 měsíců (stavební objekty včetně 

povrchů)  
• že bude akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou z podmínek   

správních rozhodnutí, požadavků dotčených orgánů a institucí či jiných okolností 
vzniklých při  provádění díla, 

• že uznává podmínky zadávacího řízení tak, jak byly zadavatelem předloženy, je 
informován o místních poměrech staveniště a do ceny zahrnul všechny náklady 
potřebné pro zhotovení díla v souladu se zadávací dokumentací a do smlouvy o dílo 
zahrnul veškeré požadavky obsažené v zadávacích podmínkách. 

 
Součástí předložené nabídky dále bude:  

• Návrh SoD podepsaný (viz příloha č.2.) 
• Oceněný výkaz výměr shodný se zadáním podepsaný   
• Příloha výkazu výměr v listinné podobě (podepsaný)  – součet nákladů položek  

uvedených v čl. 5 této výzvy 
• Harmonogram prací včetně platebního kalendáře /finanční plán/ 

 
Nabídka, veškeré požadované doklady vystavené uchazečem a návrh SoD včetně 
oceněného výkazu výměr musejí být podepsány odpovědným zástupcem uchazeče.  
Při nesplnění kteréhokoliv bodu z oddílu 7 stanoveného zadavatelem, posoudí zadavatel jako 
nesplnění podmínek zadávací dokumentace s  následkem vyloučení příslušného uchazeče ze 
zadávacího řízení. 
 



Za poskytnutí zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace s výkazem výměr 
bude uchazečem uhrazena částka 1000,- Kč do pokladny města Žandova. Tato částka je 
nevratná i v případě neúspěchu žadatele a bude použita jako úhrada nákladů za zadávací 
dokumentaci včetně PD.   
 

 
8. Podepsaný návrh smlouvy o dílo 
 
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou za uchazeče jednat. 
Smlouva bude po obsahové stránce odpovídat vyhlášeným podmínkám soutěže a obsahu nabídky 
uchazeče.  
Uchazeč není oprávněn uvedené délky záruční doby měnit, ani podmínit navrženou délku záruční 
doby žádnou další podmínkou. Podmínění nebo změna délky záruční doby je důvodem vyřazení 
nabídky a vyloučení uchazeče.    
 
9. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 
 
Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria – nejnižší nabídková cena ( váha kritéria 100%) 
 
 
10.    Doručení  nabídek: 
 
Uchazeči doručí své nabídky osobně do podatelny Městského úřadu v Žandově nebo poštou na adresu  
Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07, Žandov. Nabídky budou v uzavřené obálce, řádně 
zajištěné proti samovolnému otevření a označené zřetelně „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  - Žandov 
dostavba kanalizace stoka N – NEOTVÍRAT“!  Doručení obálek do podatelny MÚ nejpozději do  
4.3.2011 do 12:00 hod.  
Dne 4.3.2011 ve 13:00 hod - otevírání obálek v kanceláři starosty (malá zasedací místnost) je pro 
uchazeče veřejné! Otevírání obálek se můžou zúčastnit maximálně 2 zástupci uchazeče, který podal 
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. 
 
Doručovací adresa zadavatele: 
 

Město Žandov 
Náměstí 82 
471 07 Žandov 
 
Za řádné a včasné doručení odpovídá uchazeč. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou 
zadavatelem do soutěže přijaty. 
 
 
11. Další podmínky výběrového řízení : 
      

• Součástí nabídky bude i čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči městu Žandov – 
bezdlužnost         

 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na 
základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního 
podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o 
veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena  
písemnou formou nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

- nevracet uchazečům podané nabídky. 



- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou 
zakázku 

- zrušit výběrové řízení  
 

 
 

       Prohlídka místa stavby se uskuteční dne 22.2.2011 od 10:00 se srazem na MÚ Žandov 

           kontaktní osoba: Zbyněk Polák, starosta……….mob.:.607 834 257  

                                      Michal Beň, místostarosta…...mob.:723 859 456 

 
Dotazy a požadavky na dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možné podávat v průběhu 
lhůty pro podání nabídek nejdéle však do 24.2.2011 do 12:00 hod. 
Žádosti o zodpovězení dotazu nebo o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být 
písemné a musí být doručeny na adresu zadavatele. 
               
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou 
hodnoceny, do 14 dnů od OTEVŘENÍ OBÁLEK . 
 
Součástí zadávací dokumentace jsou: Příloha č.1. – Krycí list nabídky 
                             Příloha č.2.-  Návrh smlouvy o dílo 

                            Projektová dokumentace včetně výkazu výměr  
  (zpracovaná SVIS s.r.o., atelier Č.Lípa, Ing.Tavodová) 
                            Kopie stavebního povolení 

 
Kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh obdrží uchazeč osobně na podatelně MÚ Žandov 
v úřední hodiny (viz. webové stránky) nebo po telefonické dohodě s kontaktní osobou (starosta, 
místostarosta). Zadávací dokumentaci možno vyzvednout  nejdéle do 1.3.2011 do 12-ti hodin. 
 
 
V Žandově        dne  16.2.2011 
 
 
 

                  Zbyněk Polák 
                                                                                                                         Starosta města  
                                                                                                             


