Obec Kokory
„Kanalizace a ČOV Kokory – příprava dotačního projektu“

Výzva k podání nabídky na:
přípravu dotačního projektu
„Kanalizace a ČOV Kokory“
Průběh zadávacího řízení není upraven zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v platném znění).

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
E-mail:
Tel.:

Obec Kokory
Kokory 57, 751 05 Kokory
00301388
neplátce DPH
Hana Zittová, starostka
ou.kokory@quick.cz
581 746 253

2. Předmět veřejné zakázky
Jedná se o zakázku na služby, jejímž předmětem je příprava dotačního projektu:

„Kanalizace a ČOV Kokory“,
který bude podán do Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, případně do dotačního programu SFŽP nebo MZe ČR.
Požaduje se provedení následujících prací:


zpracování dotační žádosti včetně povinných příloh,



příprava a konzultace k sestavení příloh pro uzavření smlouvy o financování projektu.

Jelikož bude akce podávána do OPŽP 2007 – 2013, vybraný uchazeč musí postupovat dle podmínek příslušného
dotačního titulu.

3. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

4. Termín realizace zakázky
Doba plnění



předpokládaný termín zahájení:
06/2010
předpokládaný termín předání díla: 12/2012
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5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, čímž se rozumí
předložení:


výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie;



výpisu z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě prosté kopie.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena (včetně všech účtovaných přirážek a DPH) musí být uchazečem stanovena jako konečná a
závazná pro uzavření smlouvy o dílo (mandátní smlouvy) dle zpracované nabídky. Nabídková cena uchazeče bude
vyjadřovat cenu celkovou za požadované práce. Nabídková cena musí zohledňovat veškeré náklady, které budou v
souvislosti se zakázkou účtovány.

7. Požadavky na zpracování nabídky
Požadovaný jazyk pro zpracování nabídky
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než
českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude
podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku
popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Forma zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč v jednom vyhotovení. Nabídka musí být potvrzena a podepsána statutárním
zástupcem uchazeče. Nabídka bude svázána, či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, včetně
příloh. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:
1.

Identifikační údaje uchazeče

2.

Cenovou nabídku

3.

Doklady prokazující splnění kvalifikace:



4.

Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie
Živnostenský(é) list(y) - prostá kopie

Reference (min. 3 reference obdobného charakteru)
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Způsob předložení nabídky
Nabídka bude vložena do uzavřené obálky, na kterou uchazeč uvede svou kontaktní adresu a nápis:

„NEOTVÍRAT“
„Kanalizace a ČOV Kokory – příprava dotačního projektu“
Nabídku lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo donést osobně po předchozí telefonické
domluvě na adresu zadavatele: Obecní úřad, Kokory 57, 751 05 Kokory.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Konečný termín pro podání nabídky:

23. 6. 2010 do 12:00 hod.

Místo podání nabídky:

Obecní úřad Kokory,
Kokory 57, 751 05 Kokory

Kontaktní osoba:
email:
tel.:

Hana Zittová, starostka
ou.kokory@quick.cz
581 746 253, 724 129 039

9. Ostatní zadávací podmínky
a)
b)
c)
d)
e)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.
Zadavatel si vybere dle uvedeného kritéria z předložených nabídek vítězný návrh.
S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo nebo mandátní smlouva.
Zadavatel má právo všechny předložené nabídky odmítnout, přijmout pouze část nabídky uchazeče, případně
zrušit poptávkové řízení.
f) Neúplné nabídky budou ze soutěže vyřazeny.
g) Případné nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním návrhu, nedostatečná informovanost nebo mylné chápání
ustanovení a údajů neopravňují účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu cen.
h) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů, vzniklých mu se zpracováním návrhu.

V Kokorách, dne 7.6. 2010
....................
Hana Zittová
starosta obce Kokory
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