ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou zadavatel v souladu s § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) není povinen zadat
v zadávacím řízení, ale při jejímž zadávání je povinen dodržet zásady § 6 zákona.
Název veřejné zakázky:

„Obnova krytu místní komunikace“
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce

Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Adresa sídla:
Osoba oprávněná za zadavatele jednat
IČ
Telefon:
e-mail:

Obec Hrubá Skála
Doubravice 37, 511 01 Turnov
Jitka Šimková, starostka
00275751
+ 420 481 389 527
simkovajt@seznam.cz

Čl. 1) Popis předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: ,,Obnova krytu místní
komunikace“ je obnova stávajícího krytu vozovky v obci Hrubá Skála, místní části Kotel.
Stávající kryt vozovky je asfaltový a na většině plochy porušený, již rozpadlý a postižený
lokálními nerovnostmi.
V rámci veřejné zakázky dojde k odstranění stávajícího krytu vozovky (průměrná tl. 100
mm), ke zhotovení nového krytu vozovky z asfaltového betonu, který bude uložen na
vyrovnávací vrstvu ze štěrkodrti a k odvodnění komunikace. Celková délka oprav činí 136,11
m.
Rozsah plnění bude proveden dle projektové dokumentace ,,Obnova krytu místních
komunikací, Hrubá Skála – etapa 1,2“ zpracované společností CIVIL ENGINEERING s.r.o.
Dopravní a vodohospodářské stavby, Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami a
v rozsahu výkazu výměr.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že
je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem
nebo technologií srovnatelnou.
1.2. Předpokládaný termín plnění a místo plnění
Termín plnění: zahájení plnění je možné nejdříve od 17.7.2017
max. termín dokončení díla do 31.5.2018
Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy oznámí zadavateli termín plnění v max. délce 90
kalendářních dnů (tj. od předání staveniště do protokolárního předání díla) v časovém rozpětí
od 17.7.2017 – 31.5.2018.
Zadavatel stanovuje, že protokolární předání díla proběhne do 3 pracovní dnů po dokončení
díla.
Místo plnění
Místem plnění předmětu díla je obec Hrubá Skála, p.p.č. 335/5 v k.ú. Hrubá Skála
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1.3. OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH
S účastníkem, který předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude uzavřen smluvní
vztah, který bude obsahovat tyto absolutně vymezené obchodní podmínky včetně platebních,
které jsou uvedené v bodech 1/ až 4/ a podmínky pro překročení nabídkové ceny dle bodu 1.5.
1/ Úhrada ceny díla bude prováděna jednou měsíčně na základě daňového dokladu – faktury,
jejíž přílohou bude objednatelem potvrzený návrh soupisu provedených prací předaného díla
bez vad.
Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů od jeho doručení na adresu pro doručování
objednatele dle této smlouvy.
Objednatel nebude poskytovat zálohy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací a dodávek, je zhotovitel
oprávněn fakturovat pouze stavební práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
2/ Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
Při nedodržení termínu odstranění drobných nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý
započatý den prodlení.
Objednatel je oprávněn odečíst uplatněnou sankci vůči zhotoviteli z částky úhrady za dílo,
aniž by to bylo považováno za prodlení s úhradou platby.
3/ Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání a
převzetí díla.
4/ Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,o finanční
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o finanční kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
1.4. Technické podmínky
Při stavbě budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti
výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být
ověřeny podle zvláštních předpisů např. zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky. Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
1.5. PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
• Nabídková cena může být měněna v případě zadavatelem vyžádaných víceprací
(méněprací), přičemž oceňování těchto případných víceprací nebo méněprací bude
provedeno položkovými cenami uvedených v nabídkovém rozpočtu nebo dle ceníku
URS sníženým o 10%
• Nabídková cena může být změněna z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně
DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny
zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti:
K prokázání profesní způsobilosti předloží dodavatel:
- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v nich dodavatel zapsán,
nebo
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-

doklad oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský
zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to min. pro obor
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Podmínky pro prokazování způsobilosti:
• Doklady prokazující splnění způsobilosti předkládají dodavatelé v prosté kopii.
• Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
způsobilosti v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.
3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou nejvýše přípustnou cenu za
vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české
měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně
vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně
DPH. Celková nabídková cena bude, ve výše popsaném členění, uvedena na krycím listu
nabídky (viz příloha č. 1 ZD).
Nabídková cena bude zahrnovat zároveň další náklady nutné k provedení díla (tj. dle
výkazu výměr (příloha č. 3a výkaz výměr stavebního plnění, příloha č. 3b vedlejší a ostatní
náklady).
Dodavatel provede ocenění podle předaného výkazu výměr a předloží cenovou nabídku
formou oceněného položkového rozpočtu (celková nabídková cena bez DPH)
Ve výkazu výměr je zakázáno provádět jakékoliv úpravy. Dodavatel do výkazu výměr
doplní pouze ceny k jednotlivým položkám a součty za jednotlivé položky, oddíly a celý
rozpočet (tj. oceněný výkaz výměr). Dodavatel, který provede jakékoliv zásahy (mimo
doplnění cen, jak je v této dokumentaci uvedeno) do předloženého výkazu výměr, bude z
výběrového řízení vyloučen! Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky výkazu výměr.
Pokud bude dodavatelem některá položka oceněna nulou, dodavatel do nabídky dále předloží
zdůvodnění ocenění položky nulou a prohlášení, že uvedené plnění bude součástí díla.
Dodavatel není oprávněn měnit zadané výměry jednotlivých položek.
4. DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předána v jednom písemném listinném vyhotovení – v originále. Nabídka
bude zadavateli doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Obnova
krytu místní komunikace a heslem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena
adresa dodavatele, na niž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované
zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce.
Nabídka musí být datována a na „krycím listu“ podepsána dodavatelem, resp. osobou
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu dodavatele v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou
k takovému úkonu, v takovém případě doloží dodavatel v nabídce kopii plné moci.
Požaduje-li dodavatel, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon,
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kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést v „krycím listu“ své nabídky. Nebude-li na
této adrese doporučená zásilka dodavatelem převzata, bude přesto považována za doručenou.
Členění nabídky
Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli a celkovou nabídkovou cenu
bez DPH, výši DPH a celkovou nabídkovou cenu včetně DPH (příloha č. 1 ZD)
b) doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti v rozsahu požadovaném zadavatelem,
c) oceněný rozpočet v rozsahu přílohy č. 3a výkaz výměr, přílohy č. 3b vedlejší a ostatní
náklady)
d) plnou moc či pověření pro osobu(y) podepisující doklady v nabídce, pokud dokumenty
nepodepisuje statutární orgán dodavatele či dodavatel,
e) případné další dokumenty (nepovinné)
5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli a
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH ………...100%
Nabídky budou hodnoceny tak, že od nejnižší nabídkové ceny včetně DPH hodnotící komise
sestaví pořadí nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou včetně DPH. U neplátců DPH bude hodnocena cena bez DPH.
6. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Lhůta pro podání nabídek
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:
Datum: 3.4.2017 v 9,30 hod.
Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Způsob podání nabídek:

Prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek
(kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní
licence nebo osobním předáním v místě pro podání nabídek.
Osobní předání nabídky je možné pouze po telefonické
domluvě.

Nabídky budou podány do sídla zadavatele na adrese: Obec Hrubá Skála, Doubravice 37,
511 01 Turnov
Kontaktní osoba pro příjem nabídek:
Jitka Šimková, starostka
Tel.č.: + 420 724 180 026, e-mail: simkovajt@seznam.cz
Termín otevírání obálek s nabídkami:
Datum: 3.4.2017
Hodina: 9,30 hod.
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Místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele v kanceláři starostky a bude
veřejné.
8. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Písemné žádosti o dodatečné informace je možné zasílat buď elektronicky na
kontakt: jarmila.soldatova@gmail.com nebo poštou na adresu zadavatele.
Ze žádosti musí být zřejmé, jakou dodatečnou informaci účastník požaduje a kdo tento dotaz
jménem účastníka učinil. Odpověď bude zaslána osloveným dodavatelům elektronicky.
Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
dokumenty, nejpozději do 1 pracovního dne po doručení žádosti.

případně

související

Provede-li zadavatel (prostřednictvím dodatečných informací) úpravy zadávacích podmínek,
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.
9. OSTATNÍ
Prohlídka místa plnění se nekoná, místo je veřejně přístupné.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodavatele, kteří podají nabídku, požádat písemně o objasnění či
doplnění nabídky tak, aby odpovídala zadávacím podmínkám. Žádost o objasnění nabídky či
doplnění nabídky bude zaslána elektronicky na kontakt uvedený v krycím listu nabídky, za
doručení se považuje následující pracovní den po dni odeslání. Na vysvětlení či doplnění bude
mít dodavatel, který předložil nabídku, 3 pracovní dny ode dne obdržení žádosti o objasnění
či doplnění nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.
Nesplnění zadávacích podmínek či neúplnost nabídky může být důvodem k vyřazení nabídky
z posouzení nabídek a vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat podané nabídky, a to i po skončení výběrového řízení.
Účastníci výběrového
výběrovém řízení.

řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodů.
Informace k uzavření smlouvy o dílo:
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem
z důvodu neposkytnutí dotace Libereckým krajem na tuto zakázku. O poskytnutí či
neposkytnutí dotace bude zadavatel informován poskytovatelem do 30.6.2017. Zadavatel
tuto skutečnost písemně oznámí vybranému dodavateli do 4.7.2017. Vybraný dodavatel je
vázán svou nabídkou do 4.7.2017.
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Pokud vybraný dodavatel písemně odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem, může zadavatel
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil při hodnocení nabídek jako druhý v pořadí.
Odmítne-li i druhý dodavatel uzavřít, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se
umístil při hodnocení nabídek jako třetí v pořadí.
Druhý i třetí dodavatel v pořadí jsou povinni poskytnout zadavateli součinnost k uzavření
smlouvy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Přílohy
č. 1 krycí list nabídky
č. 2 projektová dokumentace ,, ,,Obnova krytu místních komunikací, Hrubá Skála – etapa 1,2“
zpracované společností CIVIL ENGINEERING s.r.o. Dopravní a vodohospodářské stavby,
Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami
č. 3a výkaz výměr stavebního plnění, č. 3b vedlejší a ostatní náklady)

V Hrubé Skále dne 24.3.2017

Jitka Šimková, starostka
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