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OBEC VŠESTUDY 
vypisuje v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším 

znění 
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu 

 
„Technický dozor investora na stavbu  

Všestudy – tlaková kanalizace“ 
 

a vyzývá Vás k podání nabídky 
 

1. Identifikační údaje zadavatele: 
Zadavatel:    Obec Všestudy 
IČ:     00237311 
Sídlo:     Všestudy 7, 277 46 Veltrusy 
Osoba oprávněná jednat 
za zadavatele:   Ing. arch. Jiří Hánl, starosta 
 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na službu je zajištění výkonu 
technického dozoru investora ve prospěch objednatele na stavbě tlakové kanalizace v obci 
Všestudy. Obec získala na tuto stavbu finanční podporu z 39. výzvy Operačního programu 
životní prostředí.  
Budovaný stokový systém tvoří tlakové řady D 63 až D 110 mm v délce 3.398,3 m, podružné 
tlakové řady D 40 mm v délce 1.950 m, 96 ks domovních čerpacích stanic a jedna přečerpávací 
stanice s řízeným čerpáním. Více údajů je v projektové dokumentaci pro provádění stavby, 
vypracované projektovou kanceláří Ing. I. Fiala - Projekty, Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, pod 
č.zak. 3/10-89.1.  
 
Předpokládané zahájení stavby je v 10/2013 a její předpokládané ukončení ve 12/2014.  
 

3. Poskytnutí projektové dokumentace 
Projektovou dokumentaci si v případě zájmu o zpracování nabídky můžete vyzvednout na 
Obecním úřadě, Všestudy 7, 277 46 Veltrusy, po telefonické domluvě na t.č. 602 709 889. 
Projektová dokumentace bude uchazečem vrácena spolu s podanou nabídkou. 

 
4. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky je nejpozději 9.9.2013, do 15:00 hod., na adrese zadavatele. Nabídku 
je možno doručit osobně po telefonické dohodě nebo doporučeně poštou.  
 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Uchazeč prokáže čestným prohlášením, že: 
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a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, 

e) není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
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h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) nebyl v posledních 3 letech pravomocně pokutován za umožnění výkonu nelegální práce podle 

zvláštního právního předpisu. 
 

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který: 
a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 
b) předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění, 

c) předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost  dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky 
nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Zájemce musí doložit zejména: 

• osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství 

 
Uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii. Výpis z OR nesmí být starší než 90 dní. 
 
Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží seznam obdobných 
činností, provedených za poslední 3 roky, tj. roky 2011 až 2013.  Zájemce prokáže: 

o minimálně 1 činnost TDI, jejímž předmětem byla vodohospodářská stavba  
v minimálním finančním objemu 20 mil. Kč bez DPH,  

o minimálně 2 činnosti TDI, jejímž předmětem byla vodohospodářská stavba  
v minimálním finančním objemu 10 mil. Kč bez DPH, 

 
6. Údaje o hodnotících kritériích 

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. 
 

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení. Všechny dokumenty, u 
nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené 
“Všestudy – činnost TDI“ a nápisem NEOTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je 
možné uchazeči zaslat oznámení.  
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8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky  

a) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách, 
b) zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací. 

 
 
 
 
Všestudy  dne 23.8.2013 
 
 
                                                                   
                                                                                                Ing. arch. Jiří Hánl                                                                                                          
                                                                                                    starosta obce                                                                                         

                                                                           
 


