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Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropských společenství  
prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) 

 

Uchazeč:  
┌ 

Zveřejnit  22. 10. 2014 

Sejmout  05. 11. 2014 v 10:00 hodin 

└ 
 
 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
k veřejné zakázce na služby zadávané ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) mimo režim zákona v souladu 
s podmínkami Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP  

- kapitola 5.1.2, odst. a)ii ve verzi k 20. 6. 2014 jako zakázka malého rozsahu 2. kategorie 

na zpracovatele 
„CZ.1.02/4.2.00/14.24041  

Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče“ 
 
 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

    Město Proseč 

sídlo:    Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 
IČ:                             002 70 741 
zápis v OR:   nezapsané v obchodním rejstříku 

osoba oprávněná jednat:  Jan Macháček, starosta 
tel., fax:   +420 469 321 137/+420 469 321 327   
e-mail:    starosta@prosec.cz    
 

Osoba pověřená zadavatelskou činností 

    INGENIRING KRKONOŠE a.s. 
sídlo:     Pražská 135, 541 01 Trutnov 
IČ:     274 72 493 
osoba oprávněná jednat:  Ing. Ludvík Blažek, místopředseda představenstva 

osoba administrátora:  Lucie Dostálová  
tel:    +420 731 020 021 
e-mail:    info@ingeniring.cz    
 
  
 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení analýzy rizik bývalé sběrny druhotných surovin města Proseč 

u Skutče na základě a v rozsahu zpracované studie. Předmětem analýzy rizik je bývalá sběrna 
druhotných surovin a její okolí. Cílem projektovaných prací bude zjistit míru a rozsah kontaminace a dále 
ověřit možnost migrace kontaminace do podzemních a povrchových vod především s ohledem na 
domovní studny a ekosystémy v blízkých rybnících. Projekt bude před zahájením prací předložen OEREŠ 
MŽP k odsouhlasení. Rozsah předmětu plnění je podrobně popsán v zadávací dokumentaci. 

Klasifikace CPV  

Předmět zakázky je klasifikován kódem CPV 71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem:  do 1 350 000,- Kč bez DPH  

 
3. Přístup k zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentace včetně veškerých podkladů pro zpracování nabídky je pro obeslané uchazeče 

přílohou této výzvy. Na základě zveřejnění informace o zakázce (výzvy) na úřední desce zadavatele lze 
zadávací dokumentaci včetně veškerých jejich příloh, lze vyžádat u osoby pověřené zadavatelskou 

činností. Dokumentace bude vydána po dohodě v nejkratším možném termínu. 
 
4. Doba plnění veřejné zakázky 

Předpoklad zahájení doby plnění   12 / 2014 

Nejzazší termín ukončení doby plnění    31. 10. 2015 

Termíny dílčích plnění jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci. 
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5. Místo plnění veřejné zakázky 

Místo plnění je specifikováno v Projektové dokumentaci „Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin 

ve městě Proseč u Skutče“, která je součástí zadávací dokumentace. 

 
6. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace pro splnění veřejné zakázky následně:  

Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona čestným prohlášením, profesní 
kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a) b) a c) zákona čestným prohlášením (výpis z obchodního 

rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v nich zapsán a doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci - zejména pro provádění geologických prací, nakládání či podnikání s 
nebezpečnými odpady dle Přílohy č. 2 k zák. č. 455/91 Sb., doklad osvědčující odbornou způsobilost 
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 3 odst. 3 zákona 
č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů; zadavatel požaduje předložení 
osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: 

1) hydrogeologie – práce uvedené v § 2, odst. 1 písm. c) zákona č. 62/1988 Sb., 

2) inženýrská geologie - práce uvedené v § 2, odst. 1 písm. d) zákona č. 62/1988 Sb., 
3) sanační geologické práce - sanace - práce uvedené v § 2, odst. 1 písm. g) zákona č. 62/1988 Sb. a 
4) osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru 
geofyzika podle zákona č. 62/1988 Sb.; čestným prohlášením o své ekonomické a finanční způsobilost 
splnit tuto veřejnou zakázku, technické kvalifikační předpoklady dle § 56 seznam alespoň dvěma 
službami obdobného charakteru v posledních třech letech, jejichž předmětem bylo vypracování Analýzy 

rizik nebo aktualizované Analýzy rizik, přičemž cena plnění alespoň jedné ze služeb činila min. 600 tis. Kč 
bez DPH. Způsob prokazování je podrobně popsán v zadávací dokumentaci. Nabídka musí být zpracována 
v českém jazyce. 

 
7.  Návrh smlouvy 

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy, která musí po obsahové i formální stránce plně 
odpovídat podmínkám zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, rozpočtu, 

technickým parametrům, podmínkám stavebního povolení apod. Nedodržení této podmínky může být 
důvodem k nepodepsání smlouvy. 

 
8. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05. 11. 2014 v 10:00 hodin.   
Nabídky se přijímají v sídle administrátora na adrese: Pražská 135, 541 01 Trutnov, a to do konce lhůty 
pro podání nabídek v pracovní dny v době od 09:00 do 15:00 hodin; poslední den do 10:00 hodin. 

 
9.   Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanovil 

zadavatel s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky na 90 dnů. 

 

10.  Hodnocení nabídek 

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Nejvhodnějším uchazečem bude stanoven uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
11.  Vyhrazená práva zadavatele 

 Varianty nabídky nejsou přípustné. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy. 
 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy. 

 Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.   
 
 
Proseč, 21. 10. 2014 
 
 

         
Jan Macháček, starosta města 


