VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
(dále jen „výzva“)
na stavební práce akce:

„Číčenice – dešťová kanalizace“
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1. Zadavatel:
Název: Obec Čícenice, zastoupená Renatou Regálovou, starostkou obce
Sídlo: Čícenice 79, 387 71 Číčenice
IČ: 00251097
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: zakázka na stavební práce
E-mail: oucicenice@centrum.cz, mobil: 724191812
2. Vymezení plnění díla:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení, obstarání a
zhotovení veškerých stavebních prací, nutných k úplné realizaci a dokončení akce:
„Číčenice – dešťová kanalizace“ (dále jen „dílo“).
Popis plnění předmětu díla:
V rámci této akce budou provedeny veškeré stavební práce spojené s vybudováním
dešťové kanalizace, v k.ú. a obci Číčenice. Rozsah prací je dán projektovou
dokumentací a výkazem výměr. Výkaz výměr je přílohou této výzvy.
Projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Podmínky provedení stavebních prací:
-

-

staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a musí být
učiněna veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo
k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním, provozem
stavební mechanizace apod.
dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik

3. Doba a místo plnění zakázky:
Místo plnění veřejné zakázky:
Pozemkové parcely č. 4421, 4422, 4420, 855/1, 4419, 855/4, 850/3, 855/5, 131/2 v
k.ú. a obci Číčenice.

Předpokládaná doba realizace díla
Zahájení:
Dokončení:

01.05.2019
30.09.2019

Termín dokončení je maximálním termínem, tj. do 30. 09. 2019.
4. Kritéria a způsob hodnocení nabídek:
Předložené nabídky, které budou obsahovat požadované náležitosti v předepsaném
rozsahu, budou hodnoceny podle jediného kritéria a tím je:

- nejnižší nabídková cena
5. Splnění kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje prokázat splnění následující kvalifikace:
a) základní způsobilosti v rozsahu čestného prohlášení – viz Příloha č. 1
b) profesní způsobilosti předložením výpisu z příslušného rejstříku, kterým prokáže
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – např.
výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku apod. v kopii ne starší 90-ti
dní
c) technické kvalifikace v rozsahu předloženého seznamu 3 obdobných prací za
posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení
objednatele o řádném plnění těchto prací
6. Způsob zpracování nabídkové ceny, předpokládaná cena a platební podmínky:
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisků a finančních vlivů.
Rozhodujícím pro stanovení nabídkové ceny je výkaz výměr, který je součástí této
výzvy a je závazný!
Předpokládaná cena veřejné zakázky na stavební práce je bez DPH 775 000,-Kč.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
-

celková cena díla v Kč bez DPH
DPH
celková cena díla vč. DPH

Nabídková cena bude uchazečem uvedena v krycím listu, jehož vzor je součástí této
výzvy.
Zadavatel v případě realizace této zakázky nebude plátcem DPH.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:
- dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla
zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností
zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. v případě jakéhokoliv narušení či
poškození majetku je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit
- poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než
zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie,
dopravu, skládku, likvidaci odpadů atd. si zajišťuje dodavatel na své náklady, které
jsou zahrnuty do jeho nabídky
- za zajištění případného opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu
v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného
dopravního značení, vč. jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních
prací dodavatel
Platební a obchodní podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Dodavatel bude zadavateli
fakturovat práce a dodávky po dokončení díla a jeho převzetí zadavatelem bez vad a
nedodělků (na základě písemního protokolu). Splatnost faktury bude 30 dní.
Smlouva o dílo:
Návrh smlouvy o dílo je přílohou této výzvy a musí být podepsán oprávněnou osobou.
7. Místo pro a doba pro vyzvednutí výzvy, místo a doba pro podání nabídky:
O výzvu si mohou dodavatelé zažádat elektronicky na e-mailu oucicenice@centrum.cz
nebo vyzvednout osobně (po předchozí dohodě na tel. 383 381 101) na adrese: Obec
Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice do 06. 02. 2019, do 12:00 hod.
Nabídku mohou uchazeči doručit na adresu: Obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71
Číčenice do 25. 02. 2019, do 12:00 hod. a to osobně nebo poštou.
8. Informace o výsledku výběru zhotovitele:
Otevírání obálek a hodnocení nabídek bude provedeno dne 25. 02. 2019 od 17:30 hod.
v úřadovně obecního úřadu. Výsledky hodnocení budou předloženy zastupitelstvu
obce k projednání a schválení v nejbližším termínu. Uchazeči budou o výsledku
výběru zhotovitele díla písemně informováni.
9. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoba
Prohlídka místa plnění výše uvedené veřejné zakázky nebude organizována. Uchazeč
si případnou prohlídku zajistí sám, po telefonické dohodě s kontaktní osobou.
Kontaktní osoba: tel. 603 480 746 – pan Miloš Štědrý.
10. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče. Jednotlivé nabídky budou zabezpečeny proti manipulaci sešitím
nebo svázáním.

Nabídka bude předložena v jednom výtisku a bude seřazena do následujících oddílů:
- obsah nabídky
- cenová nabídka – krycí list
- položkový rozpočet
- prokázání kvalifikace dodavatele
- podepsaný návrh smlouvy o dílo
- popř. plná moc oprávněné osoby
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, opatřené razítkem uchazeče a označené
zřetelně a viditelně nápisem: „Číčenice – dešťová kanalizace“, dále nápisem
NEOTEVÍRAT!. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné nabídku
případně vrátit.
11. Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku
-

-

dodavatel se předáním nabídky zavazuje k uzavření smlouvy o dílo ve smyslu
soutěžních podmínek, pokud bude vybrán zadavatelem díla
po ukončení soutěžní lhůty jsou změny v nabídce za strany dodavatele
nepřípustné
dodavatel předkládá svoji nabídku bezplatně a za její předání nemůže vůči
zadavateli uplatňovat jakékoliv nároky
zadavatel vyloučí z výběru dodavatele, který v nabídce uvede nepravdivé údaje
zadavatel není povinen vracet dodavateli podané nabídky
zadavatel může upravit rozsah předmětu plnění do výše finančních prostředků,
které má k dispozici
zadavatel může od realizace akce upustit v případě, že mu nebude poskytnuta
dotace vůbec nebo v odpovídající výši, nebo i bez udání důvodu a to jen
před podpisem SOD
k jednání za dodavatele, v případě, že tento pověří k jednání a podpisu další
osobu, musí být součástí nabídky plná moc, opravňující k takovému jednání

12. Ostatní
Tato výzva obsahuje:
-

výzvu k podání nabídky a textovou část zadávací dokumentace, výkaz výměr,
krycí list, návrh SOD, Přílohu č. 1 v elektronické podobě

13. Upozornění!
Zadavatel nepodepíše smlouvu o dílo s dodavatelem, vůči kterému v předchozích
třech letech oprávněně uplatnil penále za nedodržení smluvních podmínek,
zejména nedodržení dodací lhůty, hodnoty a kvality provedeného díla
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