
 

 

 

 

VYHLEDÁNÍ A PRŮZKUM ZDROJE PODZEMNÍCH VOD 
PRO OBEC PODKOPNÁ LHOTA, PODKOPNÁ LHOTA, OKRES ZLÍN 

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz) 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky a 
prokázání kvalifikace 

Obec Podkopná Lhota, se sídlem Podkopná Lhota č. p. 37, 763 18 p.Trnava, jako zadavatel 

zakázky malého rozsahu na stavební práce, vedené pod názvem: 

„VYHLEDÁNÍ A PR ŮZKUM ZDROJE PODZEMNÍCH VOD PRO 
OBEC PODKOPNÁ LHOTA, PODKOPNÁ LHOTA, OKRES ZLÍN“ 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na výše uvedenou veřejnou 

zakázku. Předpokládaná hodnota této zakázky je do 1,4 mil. Kč (bez DPH). Jedná se tedy o 

zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., na služby a stavební práce.  

Výběrové řízení bude organizováno mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (ZZVZ), pouze s přiměřeným využitím odkazů na tento zákon, jako výzva 

stanovenému okruhu uchazečů a vyvěšením výzvy k podání nabídek na úřední desce. 

Výběrové řízení bude provedeno v souladu s podmínkami dotačního titulu OPŽP – 

Zadávaní veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, verze 7.0. a v souladu s aktuálně platnou 

směrnicí MŽP ČR a aktuálních příloh této směrnice.  

Identifika ční údaje zadavatele: 
Název: Obec Podkopná Lhota;  na adrese:Podkopná Lhota 37, 763 18 p.Trnava 

Zastoupení ve věcech smluvních:  Pan Libor Baďura, starosta, 

kontakt – tel.: +420602572382; e-mail: podkopnalhota@volny.cz    

Administrace-zastoupení ve věcech výběrového řízení: Ing. Oldřich Dryšl, 

kontakt – tel.: +420604235530; e-mail: oldrichdrysl@seznam.cz; 

IČ:  00544493  DIČ:  neplátce 

 

Cílem a přínosem tohoto projektu je zajištění pitné vody pro obec Podkopná Lhota, 

v dostatečném množství a kvalitě. 

Kompletní zadávací dokumentace je po objednání na e-mailové adrese (administrátora 

zakázky) u administrátora zadávacího řízení v elektronické podobě do dvou pracovních dnů, 

nejpozději však 4 pracovní dny před datem ukončení podávání nabídek. 

 

Vyvěšeno: ……………………. 2019    Sňato: ………………..2019 

         
       …………………………………………………………….. 

            pan Libor Baďura  -  starosta obce 

 


