
Výzva k podaní nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: 
„VÚ a ŠJ Pšov - rekonstrukce areálu, internátu - projekt“ 

 

 
Jako zadavatel níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme za účelem výběru 
nejvhodnějšího dodavatele služeb a uzavření smlouvy o dílo pro níže uvedenou veřejnou zakázku 
následující výzvu k podání nabídky: 
 
 1.       Název veřejné zakázky  

1.1.   VÚ a ŠJ Pšov - rekonstrukce areálu, internátu – projekt 

1.2.   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 600 000 Kč bez DPH. 

 
 2.       Zadavatel 

2.1.    Identifikační údaje zadavatele:  
   Název: VÚ a ŠJ Pšov 
   Sídlo:  Pšov 1, 441 01  Podbořany 
   IČO:  49123734 

2.2.  Kontaktní osoba zadavatele:  
   Jméno: PhDr.Arabadžiev Sáva, ředitel VÚ a ŠJ Pšov 
   Tel., fax:  415 214 615, 415 211 297, 415 211 529 
   E-mail: a.sava@seznam.cz 

2.3.  Osoba pověřená zadavatelem ve věci zadávacího řízení:   
   Obch.firma: Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o. 
   Sídlo: Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové 
   Jméno: Ing.Dalibor Křepela 
   Tel., fax:  724 125 365, 495 580 345 
   E-mail: dalibor.krepela@inzenyrskesluzby.cz 

 
3. Předmět veřejné zakázky 

3.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace na stavbu „VÚ a ŠJ Pšov - 
rekonstrukce areálu, internátu“, a to ve dvou stupních: 

• Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění všech potřebných 
vyjádření a stanovisek a zajištění vydání stavebního povolení ve stavebním řízení dle 
stavebního zákona v platném znění; 

• vlastní prováděcí projektová dokumentace (pro účely zadání zakázky a vlastní realizaci). 

3.2. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. 
 
4. Doba a místo plnění 
4.1.     Místo plnění zakázky: VÚ a ŠJ Pšov 

4.2.     Předpokládaný termín zahájení plnění: 6.ledna 2009 

4.3.     Předpokládaný termín ukončení plnění:  

           - projekt pro stavební povolení 15.března 2009 

           - zajištění vydání stavební povolení 31.května 2009 

           - prováděcí projektová dokumentace 15.června 2009 
4.4. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu termínu plnění.  
 
 
5.  Požadavky na kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č.137/2006 Sb. 
5.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění: 
 - základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1 zákona, 

- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písmeno a) zákona, 
- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písmeno b) zákona 
- technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst.2 písmeno a) zákona 



5.2. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. 
 
 
6. Obchodní podmínky – návrh smlouvy, nabídková cena 
6.1.  Veškeré obchodní podmínky jsou jednoznačně stanoveny ve vzoru Smlouvy.  
6.2. Nabídková cena bude uvedena v české měně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné 

náklady k plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, 
DPH a včetně DPH. 

6.3. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. 
 
 
7. Zadávací dokumentace 
7.1. Zadávací dokumentace obsahuje vzorový formulář krycího listu nabídky, vzorový formulář 

čestného prohlášení a vzor Smlouvy o dílo. 
7.2. Zadávací dokumentace je k dispozici na vyžádání u osoby pověřené zadavatelem (viz čl.2.3.). 
 
 
8. Obsah a členění nabídky 
8.1. Nabídka bude povinně obsahovat: 

- krycí list nabídky dle přiloženého vzoru, 
- doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle článku 5. této výzvy, 
- návrh Smlouvy o dílo potvrzený oprávněnou osobou uchazeče. 

 
 
9. Způsob posouzení a hodnocení nabídek 
9.1. Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vybrána 

nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou. 
9.2. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. 
 
 
10. Lhůta a místo pro podání nabídky 
10.1. Uchazeči musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do 16.12.2008 do 12.00 hodin. Nabídku 

lze doručit poštou nebo předat osobně na adrese: VÚ a ŠJ Pšov, Pšov 1, 441 01  Podbořany. 
10.2. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou 

zadavatelem hodnoceny. 
 
 
11. Forma a způsob podávání nabídek 
11.1. Nabídka bude zpracována písemnou formou v českém jazyce a bude předložena v jednom 

vyhotovení. 
11.2. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. 
 
 
12. Další podmínky 
12.1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu 

s žádným uchazečem a nevracet podané nabídky. 
12.2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu změnit, popřípadě zrušit toto zadávací 

řízení.  
12.3. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění smlouvy. 
12.4. Zadavatel oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům doporučeným dopisem. 
12.5. Zadávací lhůta končí dnem 31.01. 2009. 
  
 
Pšov, dne 1.12. 2008 

 
 

PhDr.Arabadžiev Sáva, ředitel VÚ a ŠJ Pšov 


