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OBEC Žeretice

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zjednodušená veřejná zakázka malého rozsahu a mimo režim zákona na plnění veřejné
zakázky v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb. na stavu

Oprava mostu na místní komunikaci
Typ zakázky: Stavební práce
Typ řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu a mimo režim zákona
Limit zakázky: Mimo režim zákona

Úvod:

Předmětná veřejná zakázka je veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) a mimo režim zákona na plnění
veřejné zakázky v souladu s § 6 o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.
Zadavatel: Obec Žeretice
Adresa: Žeretice 111
IČ: 00272434
Zastoupena: Miloš Laloušek
Tel./Mobil: 736 423 149
E-mail: obec@zeretice.org
Kontaktní osoba: Miloš Laloušek
Tel./Mobil:736 423 149
E-mail: obec@zeretice.org
Název zakázky:
Fit park Sloupno
Stručný popis veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky „Oprava mostu“ v rozsahu položkového rozpočtu, zjednodušené PD a
této ZD.
Objem prací není rozdělen do etap. Objem prací je stanoven podle logických stavebních celků dle
položkového rozpočtu.
Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Datum zahájení: 01,10,2019
Datum ukončení: 30.08.2020
Přesný termín zahájení prací bude stanoven při zadání prací.
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Hlavním místem plnění je:
Obec, par. č. 568/10 v k.ú. Hradíšťko
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
1. Uchazeči ocení požadovaný výkaz výměr v té podobě, jak byl předán
2. Uchazeč uvede seznam částí zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelů s procentuálním vyjádřením objemu prací
3. Platby budou dle skutečně provedených prací
4. Splatnost faktur bude 30 dní
5. Finanční objem prací bude stanoven dle logických stavebních celků
6. Zadavatel požaduje důsledné a důkladné ocenění položkového rozpočtu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list – příloha č. 1
2. Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2
3. Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 3
4. Tabulka technický parametrů – příloha č. 4
5. Seznam částí zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatel:
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti dodavatele v následujícím rozsahu:
1) Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti ve smyslu § 75 zákona prokáže účastník formou čestného prohlášení
2) Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením kopie:
 Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní zápis do takové
evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíců od posledního dne pro podání nabídky
 Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále s veškerými přílohami a podmínkami zadavatele
uvedenými v zadávací dokumentaci.
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom vyhotovení. Nabídka
bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Účastník je povinen doručit nabídku v uzavřené neporušené obálce, zřetelně označené nápisem:
„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení Oprava mostu“
Na obálce musí být adresa, na niž je možno nabídku vrátit.
Nabídka bude doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobním podáním na
adresu zadavatele.
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Hodnotící kritéria:
Nejnižší nabídková cena
Obchodní podmínky a způsob zpracování nabídkové ceny:
1. Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.
2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu
3. Celková částka za dílo bude fakturována najednou, po dokončení a předání díla a bude splatná
nejpozději do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Fakturace bude doložena
soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem
smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Faktura bude předložena ve dvou originálních vyhotoveních.
4. Záruční lhůta – Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka splnila délku záruční doby 36 měsíců.
Místo a doba podání nabídek:
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být
současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení.
Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně na adresu obce Žeretice, Žeretice 108, 507 02 Žeretice
Lhůta pro podání nabídky:
10.září 2019 do 18.00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání nabídek proběhne následně po podání nabídek na Obecním úřadě Žeretice
Práva účastníků a zadavatele:
1) účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
podat námitky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
2) zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky
3) zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení
4) zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu
V Žereticích dne 30.07.2019

……………………………………………….
starosta/starostka

Přílohy: č. 1 Krycí list
Č. 2 Položkový rozpočet slepý
Č. 3 Projektová dokumentace

