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                                                                                                                   Příloha č. 1  

Zadávací dokumentace 
Vybudování nového vodovodu 

 

 
Zadavatel - identifikační údaje o zadavateli:  

Název:           obec Rusín      

Sídlo:            Rusín 53, 793 99 Osoblaha 

IČ:             00296309 

DIČ:            CZ00296309 

Telefon:        54 656 028, 554 656 049 

e-mail:          starosta.rusin@seznam.cz 

 

Informace o předmětu zakázky: 

Zadavatel vyhlašuje zadávací řízení na  Vybudování nového vodovodu. 

Bližší specifikace předmětu zakázky je dána 

 Technickou dokumentaci  

 slepým položkovým rozpočtem. 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace: 

 srpen 2012 

 

Klasifikace  zakázky: 

číslo CPV dle společného slovníku pro zakázky  

44161200-8 – vodovody 

 

Obchodní podmínky: 

Zakázka musí odpovídat požadavkům platných právních norem zejména §273 odst.1 

obchodního zákoníku a uskutečnění realizace v požadovaném termínu. Všechny technologie 

musí být nové a nepoužité. 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Zájemce stanoví nabídkovou cenu, uveďte konečnou cenu v Kč bez / s DPH . 

Nabídnutá cena je stanovena jako konečná a nejvyšší možná.  

Zájemce bude tuto cenu garantovat minimálně do podpisu smlouvy.  

 

Platební podmínky: 

 Zadavatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohové platby. 

 Cena za dílo bude zadavatelem hrazena na základě postupu prací, a to měsíčně, vše 

dle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Podkladem pro vystavení 

daňového dokladu bude vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 

provedených v daném měsíci v členění po položkách dle přiloženého rozpočtu, 

oceněný v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlasený technickým dozorem 

zadavatele.  

 Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení daňového dokladu zadavateli.   

 Záruka za jakost a kvalitu dodávek bude poskytnuta dodavatelem v délce min. 24 

měsíců . 
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Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny: 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 

 

Zadání části VZ jiným osobám: 

Části VZ mohou být zadány jiným FO a PO 

 

Lhůta pro podání nabídky: 

datum a hodina pro předložení nabídek 

 20.7.2012 do 14.00 hodin  

adresa pro zasílání nabídek:  

            obecní úřad Rusín 53, 793 99 Osoblaha 

 

Termín jednacího řízení: 
otevírání obálek a jednací řízení s vyhodnocením nabídek proběhne dne 

 20.7.2012 v 16.00 hodin v sídle zadavatele.  

 

Obsah a způsob zpracování nabídek: 

 Nabídku zpracujte dvojmo v originále, v písemné formě. 

 Obálku s nabídkou zřetelně označte: „Výběrové řízení – neotvírat ! „ 

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 Krycí list nabídky (nabídková cena) bude obsahovat následující údaje: název zakázky, 

základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis 

osoby oprávněné za uchazeče jednat. 

 V přílohách nabídky budou doklady prokazující splnění  

- profesní kvalifikační předpoklady - v prosté kopii, 

- základní kvalifikační předpoklady - formou čestného prohlášení v originále. 

 

 

     V  Rusíně                                                                                         dne 19.6.2012       

 

 

                                                                        …………………………………… 

                                                                             Jaroslav Kubánek - starosta 


