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V Mariánských Radčicích dne 11.10.2016
Věc: Poptávka na zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
Dobrý den,
v naší obci byla v měsíci květnu zahájena výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod. V rámci této stavby se řeší i jednotlivé veřejné části přípojek. Přípojka bude vždy
vyvedena na hranici obecního a soukromého pozemku.
Přípojky na soukromých pozemcích nejsou v rámci stávající projektové dokumentace řešeny.
Musí na ně být vypracován projekt a získáno patřičné povolení stavebního úřadu v Litvínově.
Obec Mariánské Radčice by na svůj úkor ráda zajistila tyto potřebné záležitosti pro naše
občany.
Tímto bych rád poptal u Vaší firmy realizaci těchto činností podle níže uvedených
požadavků:
1/ Zaměření a navržení trasy přípojky na základě stávající projektové dokumentace,
skutečnosti a konzultace s majiteli připojovaných nemovitostí na místě stavby.
2/ Vytvoření projektové dokumentace pro územní souhlas (dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb.,
zákon o územním plánování a stavebním řádu) – 4 paré, v případě vedení trasy v blízkosti
sousedních pozemků či na sousedních pozemcích pak zajištění smluv o právu provedení
stavby.
3/ Vytvoření výkazu výměr pro potřebu znalosti předběžné ceny za realizaci kanalizační
přípojky.
4/ Zajištění všech potřebných vyjádření dotčených orgánů k provedení stavby.
5/ Na základě zplnomocnění od majitelů připojovaných nemovitostí pak podání žádosti o
územní souhlas včetně všech příloh na podatelnu příslušného stavebního úřadu.
6/ Řešení případných nedostaků žádosti o územní souhlas a jejich odstranění.
Další informace k zakázce:
1/ S přípojkami se počítá u cca 111 objektů. Na každou přípojku bude zhotovena samostaná
projektová dokumentace, vyhotoven výkaz výměr a zažádáno o samostaný územní souhlas.
Konečný počet projektovaných přípojek bude upřesněn na základě skutečného zájmu majitelů
nemovitosti o tuto službu.
2/ Všechny žádosti o územní souhlas budou doloženy na podatelnu stavebního úřadu v
Litvínově nejpozději do konce února 2017.

3/ Fakturovat bude možno ve dvou fázích a) po dokončení a předání všech projektových dokumentací včetně výkazů výměr
investorovi – lze se domluvit na předání a fakturaci i po částech obce (ulicích),
b) po udělení územních souhlasů stavebním úřadem (stavební úřad upřednostňuje
žádat postupně po částech obce – i zde lze domluvit fakturaci po částech).
Doba splatnosti faktur bude minimálně 20 dní. Fakturovány budou pouze skutečně odvedené
práce.
4/ Správní poplatek stavebnímu úřadu a další nezbytné náklady budou připočteny k nabídkové
ceně a budou součástí faktury za udělení územních souhlasů.
Informace ke zpracování nabídky:
1/ V nabídce bude uveden název firmy, sídlo, IČO, telefon a e-mail.
2/ Nabídková cena bude řazena takto:
a) cena za kompletní vypracování jedné projektové dokumentace včetně výkazu výměr
a její vytištění ve 4 paré,
b) cena za inženýrskou činnost včetně správního poplatku za jednu přípojku a jiných
nezbytných nákladů.
c) celková cena zakázky za realizaci 111 projektů včetně inženýrské činnosti a
správních poplatků.
3/ K nabídce bude přiložena kopie platného oprávnění uchazeče k výkonu projektové činnosti
(živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku).
4/ Nabídka může být doručena poštou na adresu Obce Mariánské Radčice, nebo může být
poslána na výše uvedený e-mail, nebo může být doručena přímo do podatelny obce.
5/ Nabídka bude doručena nejpozději do 24.10.2016 do 16:00 hodin.
6/ Jedná se o poptávku, která není v režimu zákona o veřejných zakázkách. Nabídky nemusí
být zapečetěné.
7/ O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne zastupitelstvo obce Mariánské Radčice na svém
zasedání dne 26.10.2016.

S pozdravem
Jaroslav Sikora
starosta obce Mariánské Radčice
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