Vyzýváme Vás tímto ke zpracování cenové nabídky dle níže uvedených podmínek na akci:

„Zpracování jednostupňové PD „Prodloužení vodovodního řadu a zřízení
přípojek k parc.č. 1347/6, st. 118/1 a st. 118/2“
1. Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Jednostupňová PD ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení v dostatečném detailu pro
výběr zhotovitele a provedení stavby
-

Získání detailnějších podkladů od Středočeských vodáren, a.s. (SVAS)
Návrh trasy a předběžné projednání se SVAS
Zpracování projektové dokumentace
Zpracování slepého i oceněného rozpočtu
„Předprojednání“ na stavebním/vodoprávním úřadě
Kompletní „inženýring“ – obstarání potřebných stanovisek na základě plné moci
Provedení bude dle platné legislativy a dle standardů SVAS
Přípojky budou zakončeny vodoměrnými šachtami na pozemcích
Maximalizace vedení tras na obecních pozemcích

Geodetické zaměření hradí Objednatel
2. Termín dodání a obsah cenové nabídky
Cenovou nabídku prosíme vypracovat a zaslat elektronickou poštou ve formátu PDF na adresu
ou@hostounuprahy.cz (+ do kopie lukas.moravek@prg.aero) do termínu 30.9.2020.
3. Způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách
hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
4. Kvalifikace řešitelského týmu zpracovatele
1. Autorizovaný inženýr v autorizaci pro vodohospodářské stavby (či obdobné), popřípadě
technologická zařízení staveb (či obdobné)
5. Dílčí termíny projektových prací
1. Do 4 týdnů po obdržení závazné objednávky a geodetického zaměření – projednaný koncept
vedení trasy se SVAS
2. Do 6 týdnů po schváleném konceptu vedení trasy čistopis jednostupňové PD a zahájení
„inženýringu“
6. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je místostarosta Ing. Lukáš Morávek, tel.
602 697 272
7. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo
• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smluvní vztah s žádným uchazečem;

•
•
•

změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu soutěže;
zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy dle § 84 zákona;
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou
zakázku;
• upravit rozsah předmětu plnění dle operativních potřeb zadavatele
Potvrzením objednávky se zpracovatel vzdává jakýchkoli autorských práv, spojených s akcí.
8. Přílohy
• Orientační zákres sítí ve správě SVAS v lokalitě

Obrázek č. 1 – Orientační trasa řadu a přípojek

V Hostouni dne 11.09.2020

……………………………………………………………..
Martin Krátký, starosta

