Obec Obory
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce
Zadávací řízení nepodléhá působnosti zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění
1. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Obec Obory
Sídlo: Obory 68, 263 01 Dobříš
Zastoupený: starostou Václavem Lundákem
IČ : 00242926
Telefon: 724 188 039
e- mail: ou.obory@seznam.cz
2. Předmět zakázky:
Název: Obory – víceúčelové a dětské hřiště
Místo plnění: Obory
Zahájení prací:
1. 3. 2017
Dokončení:
30. 11. 2017
3. Vymezení předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je provedení stavby:
Provedení stavby – Obory – víceúčelové a dětské hřiště
Přesný rozsah zakázky je specifikován ve výkazu výměr, který je přílohou této
výzvy a v projektové dokumentaci zpracovanou Ing. Dagmar Lehnýřovou, č. zakázky
307/2009,která je k vyzvednutí po předchozí telefonické domluvě u zadavatele.
4. Přílohy výzvy k podání nabídky:
a) krycí list nabídky – příloha č. 1
b) pokyny pro zpracování nabídky – příloha č. 2
c) soupis stavebních prací s výkazem výměr - příloha č. 3
e) čestné prohlášení (dle § 74 zákona 134/2016 Sb.) – příloha č. 4
5. Údaje pro podání nabídek
a) Termín podání nabídek: 25. 11. 2016 do 16:00 hod
b) Adresa pro podání nabídek:
Na adrese zadavatele.
Poznámka: Nabídky podají uchazeči osobně nebo doporučeně poštou, v případě podání
nabídek poštou se za moment předání považuje převzetí zásilky adresátem.
Osobní podání – na základě telefonické domluvy.
6. Otevírání obálek s nabídkami
a) Termín otevírání obálek: 25. 11. 2016 od 16:05 hod.
b) Místo: adresa zadavatele
Uchazeči, jejichž nabídky byly podány v požadované lhůtě, mají právo se otevírání obálek zúčastnit.

7. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem
uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případně podpisu nabídky
pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací
dokument s ověřenými podpisy.
Součástí nabídky bude vyplněný krycí list, který je přílohou č. 1 této výzvy.
Nabídka musí obsahovat položkový rozpočet, který zpracuje uchazeč použitím slepého výkazu výměr.
8. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena na rozsah díla dle této výzvy jako cena pevná a maximální uvedená
v členění bez DPH, DPH (%) a včetně DPH. Bližší požadavky jsou specifikovány v pokynech pro
zpracování nabídky.
9. Poskytnutí jistoty
- zadavatel jistotu nepožaduje
10. Elektronické podání nabídky: nepřipouští se.
11. Požadavky na zabezpečení nabídky:
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci včetně příloh.
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče,
obálka bude označena nápisem „NEOTVÍRAT, SOUTĚŽ – Obory – víceúčelové a dětské hřiště
12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 74 zák. č. 134/2016 Sb.

Základní kvalifikační předpoklady dle § 74 zákona prokáže uchazeč formou čestného
prohlášení (příloha č. 3). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.
b) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 zák. č. 134/2016 Sb.
Uchazeč prokáže splnění předložením dokladů v tomto rozsahu:
- výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) ne starší než 90 dnů - kopie
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský list)v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (provádění staveb a jejich odstraňování) – kopie
c) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Nejsou požadovány.
13. Kritéria pro zadání zakázky: ekonomická výhodnost
Výše nabídkové ceny bez DPH.
14. Zadávací lhůta: počátek zadávací lhůty - konec lhůty pro podání nabídek
konec zadávací lhůty - 2. 12. 2016
15. Požadavky zadavatele na obsah a náležitosti nabídky:
Nabídka musí splňovat následující požadavky zadavatele
a) nabídka a doklady k nabídce musí být podány v českém jazyce nebo s úředně provedeným
překladem do českého jazyka
b) všechny doklady, u nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče
c) nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci

d) nabídka bude podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky a nápisem NEOTVÍRAT
Nabídka musí obsahovat následující doklady.
e) vyplněný a podepsaný krycí list nabídky
f) doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 12a) této výzvy
g) doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 12b) této výzvy
h) nabídkový rozpočet – vyplněný výkaz výměr
UPOZORNĚNÍ:
V případě nesplnění některého z požadavků uvedených v bodě č. 15 této výzvy bude nabídka
z další účasti v soutěži ihned vyloučena.
16. Další podmínky stanovené zadavatelem
a) zadavatel si vyhrazuje právo, odmítnou všechny předložené nabídky, případně soutěž zrušit
(neuzavřít smlouvu) bez udání důvodu
b) Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí
c) Nabídky se uchazečům nebudou vracet
d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení
e) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o jednotlivých bodech smlouvy a upřesnit jejich
konečné znění – kromě údajů, které jsou kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky

Obory, dne 3. 10. 2016

……………………………
Obec Obory
Václav Lundák - starosta

Příloha č. 1 Krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY
1

Název veřejné zakázky

2

Obchodní firma nebo název uchazeče

3

Sídlo

4

Doručovací adresa včetně PSČ

5

Právní forma

6

Identifikační číslo

7

Daňové identifikační číslo

8

Jméno a příjmení stat.orgánu

„Obory – víceúčelové a dětské hřiště“

nebo jeho členů, případně jiné
fyzické osoby oprávněné jednat
jménem této právnické osoby,
9

Kontaktní osoba ve věci nabídky

10

Kontaktní telefon ve věci nabídky

11

Kontaktní e-mail ve věci nabídky

12

Celková nabídková cena bez DPH

13

Výše DPH v sazbě 21 %

14

Celková nabídková cena včetně DPH

V ………………………, dne……………………..

…………….……………………………………………………..….

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 2

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
A. Požadavky na jednotný způsob členění a zpracování nabídky
Způsob zpracování nabídky :
Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena statutárním orgánem
uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě podpisu nabídky
pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací
dokument s ověřenými podpisy.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh .
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče a zřetelně
označena nápisem „NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ , Obory – víceúčelové a dětské hřiště“.

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí
1. Krycí list nabídky (viz. příloha č. 1)
Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle přílohy č. 1
2. Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče
Kvalifikaci prokáže uchazeč v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky.
3. Oceněný výkaz výměr
Nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu, který zpracuje uchazeč použitím
slepého výkazu výměr .Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky.

B. OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě :
Cena celkem bez DPH
Samostatně DPH
Cena celkem včetně DPH
Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr. Nabídková cena musí
obsahovat ve všech částech předmětu díla veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
vytýčení veškerých stávajících, podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie
a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky a odvoz přebytečného
materiálu, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění
realizací stavby, provizorní dopravní opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací,
projekt skutečného provedení, geodetické zaměření dokončené stavby ,veškeré revize či zkoušky
nutné pro vydání kolaudačního rozhodnutí a bude uvedena jako cena nejvýše přípustná. Cena musí
obsahovat i přiměřený zisk uchazeče, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce
stavby. Oceněný výkaz výměr bude součástí předložené nabídky. Výše nabídkové ceny musí být
garantována po celou dobu realizace, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze
v souvislosti se změnou daňových předpisů. Nabídkovou cenu je možné překročit také tehdy, jestliže
by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky v případech požadovaných víceprací
příp.méněprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel
nepřipouští.
2. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše max.90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové
ceny díla vč. DPH bude uhrazeno po zkolaudování a odstranění vad a nedodělků zapsaných při
přejímacím řízení.
Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových
dokladů odsouhlasených technickým dozorem investora bude min. 30 dní.
3. Záruky
Zadavatel požaduje minimální záruku za dílo 36 měsíců.

Obec Obory
Václav Lundák
starosta

Příloha č. 4 – čestné prohlášení
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až e)
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)
Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový
nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojišťovně (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
d) nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydání rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v ob

V……………….………..dne ……………………

…………………………………………………
Titul, jméno, příjmení:

