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pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle § 12 odst. 3
zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon),

pod názvem:

Matematický model kanaIizace
města Svitavy

ZADAVATEL: SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova 209815,568 02 Svitavy
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1.

PREAMBULE

2.

lDENTlFlKAČNíÚpnle ZADAVATELE

Jou!9 písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky a kprokázání splnění
kvalifikace pro veřejnouzakázku na služby, která je podle ustanovení 5 iz oost. 3 zákona
Yeřeinou zakázkou malého rozsahu, Uvedená veřejná zakázkaje v souladu s ustanovením
§ 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedená veřejná zakázka je
zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky a kprokázání splnění
kvalifikace (dále jen výzva).

Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupené:
lC:
DlČ:
Tel:
Fax:
e-mail

Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
lng. Jaroslav Kytýr - jednatelem společnosti
620 62 620
Cz62062620
461 619 098
461 619 098
ja roslav. kytyr@svitavy. cz

kontaktníosoba:

lng, Jaroslav Kytýr

SPORTES Svitavy, s.r.o.

veŘrlruÉ znxÁzxy

3. DRUH A PŘEDMĚT
Druh veřeiné

zakázkv:

veřejná zakázka na služby

předmět veřeiné zakázkv:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování matematického modelu kanalizace města
Svitavy, posouzení spolehlivosti stávajícístokové sítě srážko-odtokovým modelem
s nestacionárním výpoČtem proudění pro stávajícístav a výhled určený územnímplánem
města Svitavy, Vypracovaný materiál bude sloužit jako podklad pro stanovení strategie
rozvoje kanalizaČní sítě. Budou stanoveny priority rekonstrukcí a návrh opatření na

kanalizačnísítiv návaznosti na rozvoj města.
Celková délka kanalizace města Svitavy činícca 92 km a obsahuje cca 1500 revizních
šachet na hlavním řadu.
OrientaČnírozsah kanalizace města Svitavy je blížespecifikován v grafické příloze výzvy
,,Koncepce odkanalizová

n

í".

Monitoring na stokové síti:
Měrná kampaň na stokové síti a měření srážek bude provedeno v hydrologicky vhodném
období (tj. v měsících říjnu 2012 a dubnu, květnu, či červnu 2013) v průběhu minimálně 9
týdnŮ. Po dobu měření nesmí dojít k výpadku dat, Každý výpadek (nezachycená srážka nad
Smm celkového úhrnu) měření bude nahrazen dalšími14 dny měrné kampaně, Měření
budou prováděna pouze úředními měřiči, tj. na zkalibrovaných zařízeních pro daný měrný
Profil. Měrná kampaň bude provedena v rozsahu 6x měření průtoků,3x měření hladin, 3x
měřenísrážek. Měrná místa budou určena po domluvě s provozovatelem kanalizace.

Posouzení stávajícího stavu
Model kanalizačnísítě bude obsahovat topologii stokové sítě včetně zadání objektů
(odlehČovacíkomory, čerpacístanice, retenčnínádrže, shybky). Kanalizačnísít' bude
:
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zadána s návazností na vodní toky (otevřená koryta, zatrubněné části) a budou do ní
zapracovány veškerépřítoky ovlivňujícíkanalizačnísít' města (napojení kanalizace obce
Javorník, napojení podtlakové kanalizace z městské části Lačnov, atd.). Součástízpracování
bude průzkum a vyhodnocení bilančníchúdajůo množstvíprůmyslových vod a ostatních
zdrojů znečištění.Pro popis srážko-odtokového děje na povodí budou vytvořeny
hydrotechnické okrsky a stanoveny hranice spádové oblasti.
Součástí modelu bude posouzení významných odlehčovacíchkomor v 3D matematickém
modelu pomocí CFD (Computional Fluid Dynamics) softwaru a rekalibrace 1D
matematického modelu stokové sítě na základě výsledků z 3D matematického modelu,
Na základě výsledků z měrné kampaně bude provedena kalibrace a verifikace modelu pro
splaškovó a děšt'ové průtoky. K jednotlivým měrným profilům budou upraveny výchozí
hydrologické parametry popisující povodí. Na základě měření bezdeštných průtokůbude
stanovena specifická potřeba vody a hodinové nerovnoměrnosti k jednotlivým měrným
profilům.

Pro vyhodnocení spolehlivosti stávající stokové sítě budou vytvořeny návrhové srážky
s periodicitou opakování p=0,5; p=0,2; p=0,1 a bude provedeno statistické zpracování
dlouhodobé dešt'ové řady z údajůČHUÚ,
V rámci posouzení stávajícího stavu bude vyhodnocena spolehlivost stokové sítě pro
návrhové deště, výsledkem bude indikace problémových úsekůna stokové síti, stanovení
poměrů ředění na jednotlivých odlehčovacích komorách a počtu a objemu přepadů do
recipientu při návrhových srážkách.
Posouzení výhledového stavu a návrh opatření na kanalizačnísíti:
Posouzení výhledového stavu bude provedeno na základě zapracování platného územního
plánu města Svitavy do modelu kanalizačnísítě. Model stávajícího stavu kanalizačnísítě
bude doplněn o připravované investičníakce a opravy na kanalizačnísíti. Na základě

posouzení modelu výhledového stavu kanalizace s připojenými rozvojovými plochami, bude
stanoven návrh opatření na kanalizačnísíti (stanovení profilů v problémových úsecích,
stanovení opatření v rámci stávající stokové sítě - rozdělení průtoků, návrh opatření ve
stávajících objektech), stanovení poměrů ředění na jednotlivých odlehčovacíchkomorách a
počtu a objemu přepadů do recipientu při návrhových srážkách.

podrobná specifikace požadovaného rozsahu
1.

:

Tvorba matematického modelu:

*

*

*

Diskretizace stokové sítě

.

Tvorba topologie stokové sítě
Tvorba geometrie objektů (OK, ČS, RN, shybka)
Tvorba databáze atypických profilů stokové sítě
Tvorba celkové kanalizačnísítě (výpočtový úsek o max. délce

:
:
:

150m)

zpracování okrajových podmínek

.
.
"
"
.

Statistické vyhodnocení dlouhodobé dešt'ové řady z údajůČHVtÚ
určenímnožstvíbalastních vod
Zpracování údajůo zatrubněných vodotečích
zpracování údajůo recipientech a jejich zadání do matematického
modelu
Průzkum azpracování bilančníchúdajůo množstvíprůmyslových
vod a ostatních zdrojů znečištěnípro stávajíc stav a výhled

Tvorba hydrotechnických okrsků azpracování návrhové srážky
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.
.

Tvorba návrhové srážky p=0,5; p=0,2,, p=0,1
Stanovení procenta zpevněných ploch, ztráty na povodí, doby
dotoku, atd.
Rekognoskace terénu a určeníhranice hydrotechnického povodí
Stanovení bezodtokových oblastí uvnitř povodí

2. Přepočet matematického modelu:

*

*

přepočet matematického modelu - stávajícístav
. Posouzení významných odlehčovacích komor v 3D matematickém
modelu pomocíCFD (Computional Fluid Dynamics) softwaru
" Rekalibrace 1D matematického modelu stokové sítě na základě
výsledků z 3D matematického modelu
" Natavení parametrů pro výpočet dešt'ového průtoku
" Hydrodynamické posouzení stávající stokové sítě 1D
matematickým simulačnímmodelem s nestacionárním řešením
srážkoodtokových jevůza bezdeštného a deštnéhoobdobí
přepočet matematického modelu - výhledový stav
. Výpočet bezdeštnéhoprůtoku s ohledem na rozvojové plochy
města
. Výpočet dešt'ových průtokůpři zalěžovacích srážkách s ohledem
na rozvojové plochy města

3. Návrh opatření na stokové síti:

*

*

vyhodnocení výsledků matematického modelu
. Vyhodnocení kapacity stokové sítě
. lndikace problémových úsekůna stokové síti
" Stanovení počtu a objemu přepadů z OK do recipientu při
návrhových srážkách
Návrh opatření na stokové síti
. Přerozdělení průtoků
" Návrh profilů v problémových úsecích
" zména nastavení na odlehčovacích komorách

4. Monitorino na stokové síti, vvhodnocení a následná kalibrace matematického modelu:

,

.
.

lnstalace, údržba,demontáž - 6x průtokoměr, 3x srážkoměr, 3x
hladinoměr po dobu 9{i týdnů
Vyhodnocení naměřených dat
kalibrace matematického modelu

Minimální rozsah odevzdané dokumentace:
Výstupy pro stávajícía výhledový stav:
. Technickázpráva

.

výpočtová část
přehledné situace
Hydrotechnické situace (M 1:2000)
o Tématickémapy (stavebnístav sítě, přetíženísítě, etapizace návrhu opatření apod.)
. vybrané podélné profily kmenových stok a hlavních sběračůs vyznačenou hladinou
od návrhového průtoku a s údajem o kapacitě potrubí

.
.

4
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Požadavky na zpracování matematického modelu kanalizace:
. Dokumentace bude předána 4x v tištěné podobě a 3x na DVD nosiči
. Grafická část bude zpracována ve formátu DWG
o Textová ěást bude zpracována ve formátu DOC (MS Word)
. Tabulková část bude zpracována ve formátu XLS (MS Excel)
. výstupníformát dat všech zpracovaných příloh bude pDF
Koordinace zpracovatele s objed nateIem :
Objednatel poskytne po podepsání smlouvy zpracovateli bezplatně:
Digitální podobu územního plánu města svitavy
Údaje o kanalizačnísíti v digitální podobě (fomát XLS + grafický formát (DWG nebo
DXF) )
p|atný kanalizační řád v digitální podobě
Dostupné podklady o stávajících objektech
lnformace o napojení významných producentů odpadních vod

.
.
.
.
.

4.

pŘEDpoKLÁDANÁ nooruoTA vEŘEuruÉ zaxÁzxy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 800"000 Kč bez DPH
5.

FlNANcovÁttÍ VEŘEJNÉ zAK^zKY

Zakázka je fi nancov ána ze zd

roj ů zadavatele.

6. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ STAVBY

6.í. Termíny plnění
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě
plnění:

služby

Předpokládaný termín zahájení
Požadovaný limitnítermín dokončeníslužby nejpozději

do

po podpisu smlouvy
28.06.2013

6.2.Zadávací lhůta
Zadávaci lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán, Zadávaci lhůta začíná
běžet okamžikem skončenílhůty pro podání nabídek a končídnem doručeníoznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazečům umístěným na prvních třech místech
končízadávací lhůta dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Délka zadávací
lhůty činí90 kalendářních dnů.
7, LHůTA A

MÍsTo pRo poDÁttí Nneíoxy

7,1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí

dne

14. 09.2012 v 10:00 hod.

7,2. Místo pro podávání nabídek
Nabídky lze podat osobně, doporuóenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané
osobně, či prostřednictvím kurýrní služby lze podat v kanceláři jednatele spoleČnosti
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- pověřené osoby k převzetí
nabídky: lng. Jaroslav Kytýr, paní Pavla Špičáková,a to každý pracovní den lhůty v době od
8:00 hod do 14:00 hod. a poslední den lhůty do í0:00 hodin.
SPORTES Svitavy, s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:
lng. Jaroslav Kytýr, SPORTES Svitavy, s.r.o,, Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení,doručeníprostřednictvím pošty či kurýrní službou se
za okamžik doručenípovažuje fyzické převzetí nabídky jednou z výše uvedených
pověřených osob k převzetí nabídky.

8. požADAvKy NA pRoKÁzÁttí splttĚNí KvALIFIKAcE
8.í. Kvalifikace - rozsah požadavků
Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tuto zakázku stanovených kvalifikačních
předpokladů a ve své nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným níže.Zadavaíel

v rámci této zakázky požaduje splnění:

a) základních kvalifikačníchpředpokladů
b) profesních kvalifikačníchpředpokladů

c) technických kvalifikačníchpředpokladů

8.2. Základní kval ifi kačn í před po klady

Základní kval

if

i

kačn í p řed po

kl

ady

s p l ň uj

e d od avate

l,

a) vůčijehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech
řízení,

b)

který

neproběhlo insolvenční

nenív likvidaci,

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačníchpředpokladů předložením čestného
prohlášení, zněhož musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikačnípředpoklady

dle bodu a) a b),

Cestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a
podepisovat. V případě právnické osoby musí být podpisy v souladu se způsobem jednání a
podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku. Doklady prokazující splnění základních

kvalifikačníchpředpokladů nesmějí být ke dni podání nabídky starší90 kalendářních dnů.
Doklady prokazujícísplnění základních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel
v orioinále nebo v prosté kopii.
8.3. Profesní kvalifikačnípředpoklady
Splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů prokáže dodavatel, který předloží

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícípříslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady, prokazujícísplnění profesních kvalifikačních předpokladů, předloží dodavatel

v oriqinále nebo v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky
starší90 kalendářních dnů.
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8.4.

Technické kvalifikačnípředpoklady
Í techn

ických kval

kačn ích před poklad ů prokáže dodavatel, který před loží:

S pl

něn

o

min. 3 zakázky zpracované za pomocí použitímatematického modelu se srážkoodtokovým modelem s hydrodynamický 1-D výpočtem proudění v min. rozsahu stokové
sítě 12 000 EO za posledních 3 roky.

.

min.

U

těchto zakázek předloží dodavatel osvědčení objednatele nebo čestnéprohlášení

3

ifi

zakázky zpracované za pomocí použitímatematického modelování 3D

matematickým simulačním modelem na objektech na stokové síti za poslední3 roky.

dodavatele o řádném plnění dané zakázky, ve kterém bude uvedeno následující,
o podrobný popis rozsahu zakázky
o kontaktní údaje objednatele
. údaje o tom, zda byla zakázka provedena řádně a v dohodnutých termínech

Doklady, prokazující splnění technických kvalifikačníchpředpokladů, předloží dodavatel
nebo v prosté kopii, Doklady musí být podepsány osobou oprávněnou za
dodavatele jednat a podepisovat. V případě právnické osoby musí být podpisy v souladu se
zpŮsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku. Osvědčeníobjednatelů
v originále

již dodavatel nepodepisuje.

8.5. Ustanovení k prokazování kvalifikačníchpředpokladů

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určitéčásti kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem podle odst.8.1. písm. b) a c) v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícímrozsahu prokázaí prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je
v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

a) doklady prokazujícísplnění profesního kvalifikačního předpokladu podle odst.
písm. a) subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,

8.3.

z nížvyplývá

závazek subdodavatele
či k poskytnutí
věcí Čipráv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
k poskytnutí plnění určenéhok plnění veřejné zakázky dodavatelem

podle odst. 8,1. písm. b) a c).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
odst. 8.3. písm. a).
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají Či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle odst. 8.2. a profesního kvalifikačního
předpokladu podle odst. 8.3. písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle odst. 8.3,
písm. b) a odst, 8.4. musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování
sp|nění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele platí ustanovení dle
tohoto odst. 8.5.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačníchpředpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůčiveřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
vsouvislosti s veřejnouzakázkouzavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
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veřejné zakázky i po dobu trváníjiných závazků vyplývajícíchz veřejné zakázky. Požadavek
na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní
předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
9.

úDAJE o HoDNorícícn KRITÉRIícH

Základním hodnotícímkritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižŠínabídková cena
vč, DPH,
10.

požADAvEK NA způsoB zpRAcovÁNÍ NABíDKovÉceruy

10.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účelyvýběrového řízení rozumí celková cenaza provedení služby
včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškerénutné náklady
k řádné realizaci služby, včetně všech nákladů souvisejících (doprava, poplatky, vedlejší
náklady např. na získávání podkladů pro realizaci služby apod,)
10.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídková cenaza provedení služby (dále téži díla) bude zpracována takto:

Tvorba matematického modelu

*
*
*

Diskretizace stokové sítě
zpracování okrajových podmínek
Tvorba hydrotechnických okrsků
a zpracování návrhové srážky

Tvorba matematického modelu celkem:

Kč bez DPH

přepočet matematického modelu

*
*

přepočet matematického modelu
přepočet matematického modelu

- stávajícístav
- výhledový stav

Přepočet matematického modelu celkem:

Kč bez DPH

Návrh opatření na stokové síti

+ vyhodnocení výsledků matematického modelu

*

Návrh opatření na stokové síti

Návrh opatření na stokové síti celkem:

Kč bez DPH

Monitorinq na stokové síti. vvhodnocení a
následná kalibrace matematického modelu celkem:

Kč bez DPH

celková cena díla bez DpH

Kč bez DPH

Výše 20% DPH

Kč

cELKoVÁ CENA

oíu vČ. ppn

..Kč vč. DPH
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10.3. Sleva z ceny

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnou do cen
jednotlivých položek, Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou
službu) není přípustná.
11.

oBcHoDNl PoDMINKY

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu, Uchazeče musí respektovat
stanovené obchodní podmínky. Budoucí smlouva nesmíobsahovat ustanovení, které by bylo
v rozporu s těmito obchodními podmínkami, čijiným ustanovením v této výzvě.
specifikace obchodních podmínek zadavatele (dále téži obiednatele):
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla od dalšípráce a dodávky, a to i bez
souhlasu uchazeče (dále téži zhotovitele), ktený je povinen tyto dalšípráce a dodávky
akceptovat a za úhradu provést.
Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho
omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv,
méněpráce) bude sníženacena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla
požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi
smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.
V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončenéhodíla
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1%
z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení,
Celková cena díla je stanoven a na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýŠe
přípustnou. Jednotlivé ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré
náklady nutné k rádnému a včasnémuzhotovenídíla.
Veškerépráce budou fakturovány po předání a převzetí díla objednatelem.
Splatnost faktury bude činit 30 dnů od jejího obdrženíobjednatelem.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem
odpovídat zákonu o účetnictvía zákonu o dani z přidané hodnoty,
V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu vůčizhotoviteli, je objednatel
oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítattuto svoji pohledávku vŮČi
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. Splatnost penalizačnífaktury bude Činit 30
dnů ode dne vystavení.
- Zhotovitel poskytne na dílo záruku za jakost s tím, že záručnídoba bude činit 60 měsícŮ.

-

Na základě výše uvedených obchodních podmínek a na základě podmínek uvedených ve
výzvě bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva.
12.

PoDMÍttxy A PoŽADAVKY NA zPRAcoVÁNí NABíDKY

12.í. Nabídka uchazeče
Pod pojmem nabídka se rozumí cenová nabídka předložená uchazečem ve výběrovém
řízenívčetně dokumentů a dokladů požadovanýchzadavatelem ve výzvě. SouČástínabídky

jsou i doklady a informace prokazujícísplnění kvalifikace.
Nabídka a veškeré ostatní dokladv a údaie budou uvedenv v českémnebo slovenském
iazvKu (listiny v jiném než českéma slovenském jazyku budou doplněny úřednímpřekladem
do čéskéhojazyka) v písemnéformě budou podepsánv osobou oprávněnou
za uchazeče iednat a podepisovat. V případě právnické osoby musí být podpisy v souladu
se způsobem jednání a podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud nabídku
podepisuje statutárním orgánem zmocněná osoba, musí být její plná moc součástí nabídky.

a
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12.2. Podání nabídky
Nabídka uchazeče bude podána v iednom svazku, písemně a v iedné uzavřené oQálce
né zakázkv. na které musí bÝt uvedena adresa uc
!!!. Nabídka bude podána v jednom vyhotovení.
V případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude nabídka otevřena.
Nabídka bude v uzavřené podobě uložena k ostatním nabídkám z dŮvodu archivace
dokumentace a dokladů výběrového řízení,V takovém případě bude uchazeěi zasláno
oznámení o podání nabídky po uplynutí thůty pro podání nabídek na adresu uvedenou
na obálce nabídky.
12.3. Zabezpečení nabíd ky
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapeČetěn nebo
přelepen, či jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno Žádný
list volně vyjmout.

12.4, Způsob označeníjednot!ivých

listů

Pro právníjistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslovánívšech listů nabídky
pořadovými číslyvzestupnou, nepřerušovanou číselnouřadou,

í2.5. Čteněnínabídky
Nabídka musí obsahovat:
- Krycí list nabídy obsahujícíidentifikačníúdaje uchazeče (název, sídlo, jméno a
příjmení osoby oprávněníjednat za uchazeče, lC, DlC)
- Návrh ceny dle struktury a specifikace uvedené v odst. 10,2. této výzvy
- Doklady prokazujícísplnění základ ních kvalifikačn ích před pokladŮ
- Doklady prokazujícísplnění profesních kval ifi kačníchpředpokladŮ
- Doklady prokazujícísplnění technických kvalifikačních předpokladŮ
13.

osTATNí PoDMíttxy ZADAVATELE

13.í. Obchodní názvy
pokud tato výzva nebo její přílohy, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označeni zbožía služeb, které platí pro urČitou
osobu, popřípadě její organizačnísložku za přiznačné, patenty na vynálezy, uŽitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označenípůvodu, umožňuje zadavatel v takovém
případě použítpro plnění veřejné zakázky ijiných, kvalitativně a technicky obdobných řeŠenÍ.
14.

zRuŠexÍznoÁvAcíHo Řízeruí

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řizení bez udání důvodu, nejpozději
však do uzavření smlouvy.
15. PŘÍLoHY

VÝZVY

přílohy výzvy jsou dodavatelům vyzvaným

předložení nabídky poskytovány pouze
v digitální podobě na CD zaslaném spolu s výzvou. Ostatní zájemci o zakázku mají moŽnost
nížedefinované přílohy najít spolu s textem této výzvy na webových stránkách zadavatele
www. sportes. svitavv.

cz,

k

blo k,,provozn í záležitosti",

sekce:,,výběrová řízenÍ" .
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seznam příloh:

1.

2.
3.

Svitavy - mapa číselorientačních
Uzemní plán - Svitavy - hlavní výkres
Uzemní plán - Svitavy - kanalizace - koncepce odkanalizování

Ve Svitavách dne 06.09.2012

l23^:?:i:W,,

SPORTES Svitavy

s.r.o.

(^$yflr§
ffiegrova 2098/5. 568 02 svilaw
|c: 62062620, Dlč: Cz..62o€,26ii
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