
 OBECNÍ ÚŘAD V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ  
  
 OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU PSČ 517 71 
 
 

výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace_strana 1 (celkem 2) 

             
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ 

podle ust. § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“) 
 

  

 Výběr manažera projektu na akci:  
“České Meziříčí – kanalizace ČOV“ 

 
 

1. Informace o zadavateli 
 
název:            Obec České Meziříčí 

sídlo:             Boženy Němcové 61, 51 71 České Meziříčí  
IČ:                00 274 810       
zastoupený:                  p. Josefem Panenkou, starostou obce 
tel., fax:                       +420 494 661 104 
e-mail:                         c.mezirici@tiscali.cz 
 
 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
2.1 Předmětem této veřejné zakázky je manažer projektu spojený s přípravou, žádosti o dotaci, organizací 

výběrových řízení dle zákona 137/2006 a závěrečným vyhodnocením akce v souladu s OPŽP: 
 „České Meziříčí – kanalizace a ČOV“.  

2.2  Podrobnější vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci. 
2.3  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 700 000 Kč bez DPH  
 
3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je součástí výzvy jako její příloha. 
 
  

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
4.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě 

pro podání nabídek. 
4.2 Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 

a nápisem „NEOTEVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“; na obálce musí být dále uvedena 
adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona. 

4.3 Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.10.2008 v 10:00 hodin 
 
4.4 Nabídky se přijímají do konce lhůty pro podání nabídek v pracovní dny v době od 09:00 do 12:00 hodin, 

v poslední den lhůty v době od 09:00 do 10:00 hodin na podatelně Obecního úřadu,  Boženy Němcové 61, 
517 71 České Meziříčí.  

 
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
 
5.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních, technických, ekonomických a finančních 

kvalifikačních předpokladů dodavatele a předložení dokladu o zavedení ISO 9001:2001. Dodavatel je 
povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

5.2 Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 Zákona, profesní kvalifikační předpoklady dle 
§ 54, písm. a), b) a d)  Zákona, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55, odst. 1, písm. a) 
Zákona a technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odstavce (2) písm. a) Zákona způsobem uvedeným 
v zadávací dokumentaci. Dále dodavatel předloží doklad o zavedení systému řízení jakosti podle normy ČSN 
EN ISO 9001:2001. 

5.3 Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady 
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

5.4 Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy 
ve zjednodušeném podlimitním řízení.  
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6. Údaje o hodnotících kritériích 
 
6.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 
6.2 Zadavatel stanoví následující dílčí kritéria a jejich váhu: 

� Nabídková cena (včetně DPH)      – váha kritéria:  60% 
� Doba splatnosti daňových dokladů (v kalendářních dnech)   - váha kriteria:  20% 
� Záruční doba za prováděnou činnost (v měsících)    – váha kritéria:  20% 
 

 
7. Vyhrazená práva zadavatele 
 
7.1 Varianty nabídky nejsou přípustné. 
7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy. 
7.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zjednodušené podlimitní řízení do doby uzavření smlouvy. 
7.4 Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.   
 
 
 
 
 
 
V Českém Meziříčí  2. října 2008 
 

 

 
 
Josef Panenka 
Starosta obce 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


