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TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní Jir čany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace 
Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ 

 
 

Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“ ). Je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu s 
ust. § 18 odst. 5 zákona a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Jakýkoliv postup či úkon 
zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by 
takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě  obsažen odkaz na konkrétní ustanovení 
zákona, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném 
zadávacím řízení, aniž by se zadávací řízení tímto zákonem řídilo. Zadání této zakázky se řídí Závaznými 
pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí („Závazné pokyny“) a 
Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ („Závazné 
postupy“) V případě, že jsou některá ustanovení Závazných postupů v rozporu s ustanoveními Závazných 
pokynů, mají přednost Závazné pokyny. 
 
1. Název zadavatele:  Obec Psáry 

Sídlo:  Pražská 137, 252 44 Psáry 
Zastoupený:  Milan Vácha, starosta obce 
IČ:  00241580 
Kód státu:   CZ, Česká republika 
Kategorie zadavatele:   Veřejný 

 
 
2.  Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: 

Firma:    Allowance s.r.o.  
Sídlo:    Korunní 810/104, 101 00 Praha, Vinohrady,  
Kontaktní adresa:  Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč 
Statutární zástupci:   Lubomír Chalupa, jednatel 
IČ:    261 40 136 
DIČ:    CZ 261 40 136 
Zápis v OR:    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765 
Kontaktní osoba:   Ing. Tomáš Hejl, Mgr. Michaela Kyselová 
Tel:     +420 241 021 039 
E-mail:    verejne.zakazky@allowance.cz 

 

3. Druh, název a předmět zakázky: 

Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby  

Název zakázky:  TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod 
Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ 
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Předmět veřejné zakázky:  
Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora – stavebníka nad prováděním stavby 
„Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní 
Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ („Stavba“) v průběhu její realizace a po jejím 
dokončení. 

Rozsah veřejné zakázky (předmětu plnění díla) je podrobně specifikován v  projektové 
dokumentaci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ a 
v projektové dokumentaci „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod 
Kostelem“, zpracovaných společností PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o., Praha 9 - Kbely, Bassova 
98/8, PSČ 190 00 (dále jen „projektová dokumentace“). 

Tato projektová dokumentace není součástí Zadávací dokumentace. V případě Vašeho zájmu o 
nahlédnutí do projektové dokumentace prosím kontaktuje Zástupce Zadavatele tj. společnost 
Allowance s.r.o. 

Rozsah akce: předpokládané investiční náklady Stavby činí cca 21 600 000,- Kč bez DPH. 

 

4. Doba a místo plnění zakázky:  
Doba výkonu činností je specifikována v návrhu Mandátní smlouvy, který je součástí Zadávací 
dokumentace. 

Zahájení realizace stavebních prací (tj. zahájení plnění této veřejné zakázky) v rámci Stavby je 
předpokládáno do 6ti měsíců od podpisu SOD - v závislosti na zajištění financování stavby – délka 
výstavby 365 kalendářních dní. 

Místem plnění zakázky je k.ú. Psáry, Dolní Jirčany. 

5. Předpokládaná hodnota zakázky:  

Předpokládaná hodnota zakázky činí do 637 190,- Kč bez DPH. 

6. Zadávací dokumentace: 
Zadávací dokumentace je rozdělena do těchto částí:  

 
• Výzva 
• Pokyny pro zpracování nabídky 
• Obchodní podmínky – Návrh mandátní smlouvy 

 

Zadávací dokumentace není přílohou této výzvy.  

Kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v Pokynech pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentaci je třeba si písemně vyžádat v souladu s § 48 odst. 2 zákona na adrese 
zástupce zadavatele tj. Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, Praha 4 – Krč, 140 00, e-mail: 
verejne.zakazky@allowance.cz. 

Zástupce zadavatele si vyhrazuje právo dle § 48 odst. 7 úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace ve 
výši 350,- Kč s DPH. Výše uvedená částka je v korunách českých včetně DPH. Úhradu prosíme zaslat 
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společně s žádostí o Zadávací dokumentaci na účet vedený u Raiffeisen Bank, č.ú.:1191108333/5500, VS 
= IČ dodavatele. Doklad o úhradě musí být součástí objednávky o poskytnutí Zadávací dokumentace. 

 

7.  Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídky budou podány na adresu zástupce zadavatele (tj. firmu Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989, 
Praha 4- Krč, 140 00). Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v písemné podobě. Nabídka 
musí být zpracována a podána v jazyce českém. 

Recepce je otevřena denně od 9.00hod do 11.00hod a od 13.00hod do 15.00 hod. 

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy 
uchazečům. 

Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 15.1. 2014 v 09,00 hod. 

Nabídky budou doručeny v písemné formě v řádně uzavřených obálkách označených názvem zakázky 
s nápisem „NEOTVÍRAT – TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní Ji rčany - lokalita Vysoká a ulice 
Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ a kontaktní 
adresou uchazeče.  

Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na potvrzení o 
převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při převzetí nabídky od zástupce uchazeče. 

Při zaslání poštou se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zástupce zadavatele. 

Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese zástupce 
zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zástupce zadavatele při 
převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby. 

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu, nebudou otevřeny ani hodnoceny. Budou 
pouze archivovány jako součást výběrového řízení. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek, bude uchazeč, který nabídku podal, vyrozuměn písemně bez zbytečného 
odkladu dopisem nebo elektronicky.  
 

8.  Základní hodnotící kritérium 
 
Základním kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
 
9.  Prohlídka místa plnění  
 
Prohlídka místa plnění se nekoná. Místo je veřejně přístupné. 
 
10.  Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek 
10.1. V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, zadavatel 

musí tuto změnu sdělit všem, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří požádali o 
její poskytnutí. 
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10.2 Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí zadavatel 
sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem, kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta nebo kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace. 

 
 
 
vz. Ing. Tomáš Hejl 
………………………. 
Milan Vácha 
starosta obce Psáry 
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