Obec Jestřabí v Krkonoších
Roudnice 42, 514 01 Jilemnice
IČ: 00275794, tel.: 724 179 452, 481 582 729

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Název veřejné zakázky:

Oprava komunikace na p. č. 1482 v k. ú. Křížlice
Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto
zákona

Čl. I.
Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Obec Jestřabí v Krkonoších
Roudnice 42, 514 01 Jilemnice
00275794
CZ00275794
Bc. Zdeňka Haasová, starostka
481 / 582 729, 724 / 179 452
starosta@jestrabivkrk.cz
Čl. II.
Prohlášení zadavatele

Zadavatel v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce – oprava části
komunikace na p. p. č. 1482 v k. ú. Křížlice, zadávanou v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), mimo
režim Zákona (dále jen „Veřejná zakázka“), prohlašuje, že zadávací dokumentaci k Veřejné
zakázce zpracoval s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání Veřejné
zakázky. Zadavatel dále prohlašuje, že při zpracování své nabídky na splnění Veřejné zakázky se
musí uchazeč řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale také ustanoveními
příslušných právních předpisů a norem ČSN a EN.
Čl. III.
Předmět a rozsah Veřejné zakázky
1.

Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních prací a dodávek spojených s
opravou stávající komunikace na ppč. 1482 v obci Jestřabí v Krkonoších, katastrálním území
Křížlice, přesněji její části v délce zhruba 550 m (dále jen „Komunikace“) dle přílohy č. 6
(Projektová dokumentace), která je přílohou této výzvy (dále jen „PD“). Soupis veškerých
stavebních prací a dodávek, jež jsou předmětem Veřejné zakázky, včetně jejich předpokládaného
rozsahu, je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této výzvy (dále jen „Položkový
rozpočet“). Oprava Komunikace spočívá v odtěžení a recyklaci stávajících vrstev, úpravě pláně
a její zhutnění, dále provedení nově navržené skladby s důrazem na odvodnění, s krytem
z penetračního makadamu a uzavíracích nátěrů tak, jak je popsáno v PD.
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2.

Skladba Komunikace bude provedena takto:







3.

UZAVÍRACÍ NÁTĚR SE ZADRCENÍM
PENETRAČNÍ MAKADAM JEMNÝ
INFILTRAČNÍ POSTRIK
RECYKLOVANÝ PODKLAD (štěrkodrť)
ZEMNÍ PLÁŇ (hutněná na 45 Mpa)
celkem

50 MM
300 MM
350 MM

Rozsah opravy Komunikace je dán těmito rozměry:
- celková opravovaná délka ………. cca 550 m,
- šířka v koruně ………………….…….. 3,5 m,
- celková opravovaná plocha ……….. 1.925 m2.

4.

Komunikace je v současné době vedena jako jednopruhová obousměrná s krytem z makadamu.
Komunikace vykazuje četné lokální defekty ve formě výmolů, chybí podélné odvodnění. Opravou
není měněna ani trasa, ani niveleta stávající komunikace.

5.

Podrobnější technická specifikace předmětu a rozsahu Veřejné zakázky je uvedena v PD a
Položkovém rozpočtu. Předmět Veřejné zakázky bude splněn zcela v souladu s podmínkami
zadávací dokumentace a v rozsahu v ní uvedeném.
Čl. IV.
Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 1.197.970 Kč (slovy jeden-milion-sto-devadesátsedm-tisíc-devět-set-sedmdesát-korun-českých) bez DPH.
Čl. V.
Doba a místo plnění

1.

Termín zahájení plnění Veřejné zakázky je závislý na průběhu zadávacího řízení. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení. Termín řádného dokončení Veřejné zakázky může být prodloužen s ohledem na
nepříznivé klimatické vlivy, při nichž objektivně nelze práce provádět. Zadavatel si dále vyhrazuje
právo upřesnit termín zahájení plnění Veřejné zakázky a po vzájemné dohodě s vítězným
uchazečem předpokládanou dobu plnění Veřejné zakázky upravit.

2.

Zahájení plnění Veřejné zakázky se předpokládá ke dni 2. května 2016.

3.

Ukončení plnění Veřejné zakázky se požaduje nejpozději ke dni 30. června 2016.

4.

Místem plnění Veřejné zakázky je část pozemní komunikace na p. p. č. 1482 v katastrálním území
Křížlice.
Čl. VI.
Platební a obchodní podmínky

1.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených
prací. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen ve zjišťovacím
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protokolu z pravidelných kontrolních dnů. Doba splatnosti daňových dokladů je 15 kalendářních
dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem. Platba bude probíhat výlučně
v CZK.
2.

Dodavatel poskytne zadavateli na veškeré stavební práce provedené v rámci Veřejné zakázky
záruku ve lhůtě 60 měsíců, přičemž tato záruční lhůta počíná běžet dnem předání bezvadného díla
objednateli. Reklamace vad bude zadavatelem uplatňována v záruční lhůtě písemně doporučeným
dopisem adresovaným zhotoviteli.
Čl. VII.
Zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové
adrese - https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jestrabi-v-krkonosich (dále jen „Profil
zadavatele“) od 23.02.2016.
Čl. VIII.
Dodatečné informace a prohlídka místa plnění

1.

Uchazeči mohou po zadavateli požadovat k zadávací dokumentaci dodatečné informace. Žádost o
dodatečnou informaci lze zaslat buď elektronicky na e-mailovou adresu: starosta@jestrabivkrk.cz,
nebo poštou na adresu sídla zadavatele. V žádosti o dodatečnou informaci musí být uveden zejména
název (jméno a příjmení) uchazeče a kontakt (tel. číslo a e-mail). Po poskytnutí dodatečných
informací uchazeči budou tyto zveřejněny také na Profilu zadavatele. V souvislosti s tímto si
zadavatel vyhrazuje právo individuálně nevyrozumovat jemu známé uchazeče o dodatečném
poskytnutí informace a o znění této informace. Uchazeči jsou povinni za tímto účelem sledovat
Profil zadavatele.

2.

Zadavatel nebude organizovat společnou prohlídku místa plnění Veřejné zakázky. Místo plnění
Veřejné zakázky je volně přístupná, a to v kteroukoliv denní či noční dobu.
Čl. IX.
Lhůta, místo a podmínky pro podání nabídek, otevírání obálek

1.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 14. března 2016 do 14.00 hod.

2.

Otevírání obálek bude probíhat dne 14. března 2016 od 15.00 hod.

3.

Nabídky lze zadavateli doručit na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I. této výzvy buď poštou, nebo
osobně. Osobní doručení nabídky je možné pouze v úřední dny (pondělí a středa, od 8:00 – 12:00
a od 13:00 do 17:00). Na základě předchozí dohody se zadavatelem lze nabídky osobně doručit i
jindy.

4.

Nabídky budou zadavateli doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem (jménem a
příjmením) uchazeče, jménem kontaktní osoby a na přelepu obálky opatřené razítkem, popř.
podpisem uchazeče. Při převzetí bude každá nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a
opatřena pořadovým číslem, datem, časovým údajem převzetí a podpisem osoby oprávněné
k převzetí. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek dle odst. 1 tohoto
články výzvy nebudou komisí otevírány. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací, nýbrž si je
ponechá k archivaci jako součást zadávacího řízení. Při podání nabídky poštou nebo jiným
veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem na
adrese jeho sídla s tím, že nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději do data uvedeného
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v odst. 1 tohoto článku výzvy. Uchazeč, který podal nabídku opožděně, bude zadavatelem následně
o této skutečnosti vyrozuměn.
5.

Otevírání obálek je veřejné. Kromě členů komise se ho mohou zúčastnit také zástupci zadavatele a
zástupci uchazečů. Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se
stanovuje na 30 kalendářních dnů. Zadávací lhůta počíná běžet posledním dnem lhůty pro podání
nabídek dle odst. 1 tohoto článku výzvy a končí dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo, která bude
uzavřena s vítězným uchazečem.
Čl. X.
Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace

1.

Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady předložením podepsaného čestného prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů, jehož vzor je přílohou č. 2 (Čestné prohlášení o
splnění základních kvalifikačních předpokladů) této výzvy.

2.

Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady předložením následujících výpisů, které
nesmějí být starší než 90 dnů:
a) prosté kopie výpisu evidence rejstříků trestů,
b) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku,
c) prosté kopie výpisu z živnostenského rejstříku.
Před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen zadavateli předložit na vyžádání všechny shora
uvedené výpisy v originálech. V případě, že je uchazeč veden Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Seznam dodavatelů“), namísto výpisů dle
písm. a), b) a c) tohoto odstavce výzvy postačí prostá kopie výpisu ze Seznamu dodavatelů.

3.

Uchazeč splnění technické kvalifikační předpoklady předložením seznamu s uvedením nejméně
3 zakázek obdobného předmětu plnění (se zaměřením zejména na opravy pozemních komunikací)
realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. Každá ze zakázek uvedených v tomto seznamu
musí být v hodnotě ne menší než 50 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky dle čl. IV. této
výzvy. Jednotlivé hodnoty zakázek uvedených na seznamu se nesčítají. Vzor tohoto seznamu je
přílohou č. 3 (Čestné prohlášení o referencích) této výzvy.
Čl. XI.
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

1.

Nabídka uchazeče musí být zpracována v českém jazyce, v písemné formě a podepsána
oprávněným zástupcem uchazeče.

2.

Vytištěná nabídka uchazeče musí být odevzdána v pevně spojeném výtisku, tj. tak, aby nedošlo ke
ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden
celek. Takto spojený výtisk obsahující nabídku uchazeče bude opatřen přelepkou s razítkem, popř.
podpisem uchazeče. Všechny strany nabídky musejí být očíslovány.

3.

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy či opravy způsobilé uvést zadavatele v omyl.

4.

V případě, že bude nabídka obsahovat rozdílné hodnoty nejnižší nabídkové ceny (např. v krycím
listu rozpočtu uvedeném v Položkovém rozpočtu a návrhu smlouvy o dílo), bude za správnou
hodnotu považována cena uvedená na krycím listu rozpočtu.

5.

K tomu, aby byla nabídka předložená uchazečem hodnocena jako úplná, musí tato obsahovat:
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a) vyplněný Položkový rozpočet;
b) podepsané čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, jehož vzor je
přílohou č. 2 (Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů) této výzvy;
c) kopie výpisů dle čl. X. odst. 2 této výzvy, prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů;
d) seznam realizovaných zakázek dle čl. X. odst. 3 této výzvy, jehož vzor je přílohou č. 3 (Čestné
prohlášení o referencích) této výzvy;
e) v případě, že uchazeč hodlá Veřejnou zakázku plnit prostřednictvím subdodavatelů, informace
o všech subdodavatelích, a to v rozsahu – název subdodavatele včetně uvedení sídla a
kontaktu. V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že uchazeč, který podá více nabídek
samostatné nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně bude uveden jako
subdodavatel jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, bude zadavatelem ze zadávacího
řízení vyloučen;
f) vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo mezi zadavatelem u uchazečem, jenž je přílohou
č. 4 (Návrh smlouvy o dílo) této výzvy.
6. Nabídková cena bude zpracována formou vyplněného (naceněného) Položkového rozpočtu.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádném, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu Veřejné zakázky včetně všech předpokládaných rizik a vlivů během jeho
provádění. Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny či jinými faktory majícími
vliv na měnový kurz, stabilitu měny nebo cla. Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše
přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH platnou v době zdanitelného plnění.
Čl. XII.
Vyloučení nabídek
1.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny nabídky, které budou:
a) nekompletní vzhledem k zadávacím podmínkám,
b) nebudou splňovat požadavky podle zadávacích podmínek nebo
c) v nichž uvedl uchazeč nepravdivé údaje.

2.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat pravdivost údajů uvedených v nabídkách kdykoliv
v průběhu zadávacího řízení.
Čl. XIII.
Hodnocení nabídek

1.

Nabídky, které budou zadavateli doručeny včas a které zároveň nebudou dle čl. XII. této výzvy
vyloučeny ze zadávacího řízení, budou dále hodnoceny. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel.
Posouzení a hodnocení nabídek je neveřejné, tedy bez účasti uchazečů či třetích osob.

2.

Hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Čl. XIV.
Upřesňující podmínky

1.

Vítězný uchazeč (dodavatel) zajistí po celou dobu provádění předmětu Veřejné zakázky v místě
plnění řádné dopravní značení (práce na silnici, odlétající štěrk apod.)

2.

Dodavatel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti dodavatele i zadavatele při vedení
stavebního deníku upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
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(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. XV.
Vyhrazená práva zadavatele, závěrečná ustanovení
1.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit si informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

2.

Náklady na vypracování nabídky si nese každý uchazeč sám a tyto nebudou zadavatelem hrazeny.
Účast v zadávacím řízení není zadavatelem zpoplatněna. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet
uchazečům předložené nabídky.

3.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, a to za podmínek uvedených v čl. XII. této výzvy.

4.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o doplnění nebo vysvětlení jeho nabídky.

5.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku (nabídky) s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

6.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy o dílo, a to i
bez udání důvodu.

7.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. V případě, že uchazeč podá v zadávacím řízení více než
jednu nabídku, budou všechny nabídky tohoto uchazeče ze zadávacího řízení vyloučeny.

8.

Uchazeč podáním své nabídky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním smluvních
podmínek v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena
smlouva o dílo na provádění předmětu Veřejné zakázky. Smluvní podmínky a informace o
vítězném uchazeči budou zveřejněny v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných
právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů).

Seznam příloh
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení uchazeče o referencích
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Fotodokumentace
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace:
 Technická zpráva (AR 1)
 Celková situace (AR 2)
 Vzorové příčné řezy (AR 3)
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