
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

 

Název zadavatele: Obec Trnava 

Sídlo zadavatele: Trnava 156, 763 18 Trnava 

IČ zadavatele: 00284581 

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele: 

Ing. Martin Kašpárek, starosta, +420 577 988 223, 

outrnava@avonet.cz 

Osoba pověřená činnostmi 

zadavatele (kontaktní osoba): 

MOLATRADE s.r.o., Osek nad Bečvou 207, 751 22 Osek 

nad Bečvou, IČ: 04634276 

Mgr. Tomáš Jurčeka, +420 739 719 638, 

verejnezakazky@arrcr.cz 

Název zakázky: 
Zpracování projektové dokumentace pro stavbu 

„Zásobování obce Trnava pitnou vodou“ 

Druh a předmět zakázky:  

Veřejná zakázka na služby 

Předmětem je zpracování projektové dokumentace: 

- pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby 

technické infrastruktury (DUR) v rozsahu a obsahu 

dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky v platném 

znění (dále jen „DUR“), 

- pro ohlášení stavby (DSP) na úrovni dokumentace 

pro provádění stavby (DPS) v rozsahu a obsahu dle 

přílohy č. 12, 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky v platném 

znění (dále jen „DSP"). Součástí bude zpracování 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem – výměr.  

Bližší specifikace v zadávací dokumentaci. 

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Předpokládaná hodnota: Do 2 mil. Kč bez DPH 

Datum vyhlášení zakázky: 26.04.2020 

Lhůta pro podání nabídky: 07.05.2020 v 10:00 hod. 

Místo a způsob podání nabídek: 

Osobně nebo doporučenou poštou v sídle zadavatele 

(Obec Trnava, Trnava 156, 763 18). Při osobním předání 

je nutno nabídku odevzdat na obecním úřadě Trnava 

v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. 

Požadavky na prokázání 

kvalifikace dodavatele: 

1. Podmínky základní způsobilosti 

2. Podmínky profesní způsobilosti 

3. Podmínky technické kvalifikace 

Blíže upřesněno v zadávací dokumentaci.  

Místo plnění veřejné zakázky: Sídlo zadavatele (Obecní úřad Trnava) 
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Způsob hodnocení nabídek: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné 

zakázky je ekonomická výhodnost nabídek. 

Ekonomická výhodnost nabídek bude posuzována a 

hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. 

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše 

uvedená bez daně z přidané hodnoty. 

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové 

ceny od nejnižší po nejvyšší. 

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící 

komise posoudí nabídkové ceny podle § 113 zákona. 

Zadávací dokumentace: 

Kompletní zadávací dokumentace je zasílána spolu s touto 

výzvou potenciálním účastníkům. O zadávací 

dokumentaci je možné rovněž požádat kontaktní osobu 

uvedenou ve výzvě. 

Jazyk pro předkládání nabídek: Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

Vyhrazené práva zadavatele: 

1. zadávací řízení je oprávněn kdykoliv zrušit; 

2. zadavatel nepřipouští podání nabídky elektronickými 

prostředky; 

3. nevracet uchazečům podané nabídky (zůstávají 

zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné 

zakázky); 

4. náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu nebudou zadavatelem 

uchazečům hrazeny; 

5. ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích 

osob, uchazeč mu je v tomto případě povinen 

poskytnout přiměřenou součinnost; 

6. v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v 

nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně 

zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, 

že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je dodavatel 

povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost 

veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je 

povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od 

oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný 

zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit 

nebo může zmeškání lhůty prominout; 

7. Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. 

Financování: 
Zakázka bude financována z prostředků Operačního 

programu Životní prostředí a zadavatele. 

 

Trnava dne 26. dubna 2020 

 

 

Ing. Martin Kašpárek, v.r. 

starosta obce 


