
 

Česká rozvojová agentura vyhlašuje veřejnou zakázku 
 

„Prošetření technického stavu vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar 
pitnou vodou a určení poškozených vrtů vhodných k rehabilitaci“ 
 
Předmětem veřejné zakázky je výběr realizátora projektu „Prošetření technického stavu vodních zdrojů 
pro zásobování města Ulánbátar (Mongolsko) pitnou vodou a určení poškozených vrtů vhodných k 
rehabilitaci“. Na základě průběžného sledování získávaného množství vody budou vytipovány vrty se 
sníženou vydatností. Vytipované vrty budou prozkoumány ponornou kamerou (nebo obdobné zařízení) 
a po provedení průzkumu budou vybrány objekty, u kterých bude v budoucnu potřeba pročištění 
výstroje. Na základě prošetření bude následně realizován víceletý projekt, během kterého proběhne 
technická rekonstrukce vytipovaných vrtů. Výsledkem technické rekonstrukce vrtů bude zvýšení jejich 
vydatnosti, čímž se také zvýší množství pitné vody dodávané do nových sídelních oblastí na obvodu 
města Ulánbátar. 
 
Uchazeč v nabídce navrhne, jakým způsobem hodlá při průzkumu postupovat. Navržená 
strategie a metodologie bude součástí hodnocení.  
 
Doba plnění veřejné zakázky 

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi ČRA a vybraným uchazečem.  
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 
 

• Termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy s uchazečem, jehož nabídka 
byla vybrána jako nejvhodnější - předpoklad březen 2011 

 

• Termín dokončení realizace služeb: 30. duben 2011  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:     1 800 000,- Kč vč. DPH 
 
Celková výše finančních prostředků, která bude na realizaci veřejné zakázky na rok 2011 uvolněna, je 
stanovena vládou schváleným finančním objemem prostředků, a činí maximálně 1,8 milionů Kč 
včetně DPH.  
 

Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek 
 

Místem pro podání nabídek veřejné zakázky je síklo České rozvojové agentury, Nerudova 3, Praha 1 

Nabídky je možno podávat osobně a to v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hod. po celou lhůtu pro 
podání nabídek, tj. nepozději do 14.3.2011, 12 hodin. 
 

Zájemci mohou podat nabídku na adresu pověřené osoby rovněž doporučenou poštou tak, aby byla 
doručena ve lhůtě pro podání nabídek.  
 

Každý uchazeč o veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku. 
 

Celé znění zadávací dokumentace a příloh na vyžádání u Jiřího Knitla: knitl@czda.cz 


