Obec Chrást
Chrást 150, Chrást, 289 14, okres Nymburk

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ČÁST)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Chodníky v obci Chrást“
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Právní forma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zadavatele zastupuje:
IČ zadavatele:

Obec Chrást

801 - Obec nebo městská část hl. m. Prahy
Chrást 150, Chrást, 289 14
Miroslav Braňka, starosta obce Chrást
00239194

Vážený dodavateli,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem: „Chodníky v obci Chrást“ (dále jen: „Výzva“) v souladu § 27 a dle
ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“).
Tato veřejná zakázka neprobíhá v režimu zákona, protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
(§ 27 zákona), kdy předpokládaná hodnota předmětu zakázky je nižší než 6 000 000,- Kč bez DPH.
V souladu s ustanovením § 6 a s odvoláním na § 31 zákona níže uvedený veřejný zadavatel (dále jen:
„zadavatel“) v tomto výběrovém řízení vyzývá v uzavřené výzvě vybraný okruh dodavatelů.
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona. Pokud se
dále v textu vyskytne odkaz na zákon, nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen
o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze
přiměřeně. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona.

Tato Výzva a zadávací dokumentace využívá následující pojmy:
POJEM
dodavatel
zájemce
účastník
kvalifikace dodavatele
zadávací dokumentace (ZD)

zadávací podmínky

nabídka
veřejná zakázka (VZ)

VYSVĚTLENÍ POJMU
fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat požadované zboží nebo je
schopna poskytnout požadovanou službu
dodavatel vyzvaný zadavatelem k prokázání kvalifikace a k podání jeho
nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky (VZ)
zájemce, který ve stanovené době podal nabídku
způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, kterou dodavatel prokazuje
způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele
soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a popisů
k vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky
veškeré požadavky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě, zadávací
dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k sestavení nabídky,
k průběhu poptávky nebo k sestavení návrhu smlouvy
je souborem dokumentů, listin a údajů sestaveným uchazečem dle zadávacích
podmínek obsahujících zejména vlastní nabídku uchazeče k plnění předmětu
veřejné zakázky a případně prokázání splnění kvalifikace
veřejná zakázka na dodávky, na služby, nebo na stavební práce, koncese na
služby, nebo koncese na stavební práce. Je realizována na základě smlouvy mezi
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zadávací lhůta

zadavatelem a dodavatelem/ly. Jedná se o úplatnou dodávku, službu, nebo
stavební práci.
doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění
předmětu veřejné zakázky

1 Idetifikační údaje zadavatele
1.1 Zadavatel:
Obec Chrást
Sídlo zadavatele: Chrást 150, Chrást, 289 14
IČ zadavatele: 00239194
Zadavatele zastupuje: Miroslav Braňka, starosta obce
e-mail: starosta@obec-chrast.cz, tel.: 321 695 380

1.2 Kontaktní osoba v průběhu výběrového řízení:
Ing. Bc. Veronika Kalicovová, projektový manažer
e-mail: kalicovova@lka.cz, tel: 770 101 016

1.3 Podmínky ke korespondenci:
Zadavatel či jeho pověřená osoba ke komunikaci se zájemci či uchazeči maximálně využije
elektronických nástrojů a prostředků, v souladu s ustanovením §213 zákona, ve formě zpráv
doručených prostřednictvím elektronické pošty (e-mailových zpráv), pokud to povaha a rozsah
dokumentů bude umožňovat. Dodavatel je povinen, pokud tyto prostředky má zřízeny, tyto
udržovat v provozuschopném stavu a zabezpečit bezproblémový a včasný příjem a zpracování
těchto zpráv adresovaných dodavateli. V opačném případě zadavatel nemůže ručit za újmu
způsobenou dodavateli z těchto příčin a v těchto případech.
Adresa pro doručování nabídek:
Obecní úřad Chrást
Chrást 150
289 14 Chrást
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Obsahem této zadávací dokumentace je určení předmětu veřejné zakázky, požadavky
a podmínky, které má zadavatel na zpracování nabídkové ceny a nabídky, dále obchodní
a technické podmínky, způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií, požadavky
na způsob prokázání splnění kvalifikace uchazečů a další podmínky, požadavky a vyhrazená
práva zadavatele, které jsou pro uchazeče závazné v postupech a tvorbě nabídky.

2 Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1 Název veřejné zakázky
„Chodníky v obci Chrást“
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2.2 Projektový záměr
Záměrem obce Chrást je obnova chodníků v zastavěném území obce, která napomůže k
podpoře obnovy a rozvoje venkova prostřednictvím stavebních úprav chodníků.
Obec Chrást vyzývá k předložení nabídky na stavební práce, které jsou blíže specifikovány
v Příloze č. 4 Položkový rozpočet s výkazem výměr a v Příloze č. 6: Projektová dokumentace.

2.3 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky se rozumí: stavební úpravy chodníků v obci Chrást, okres
Nymburk.
Jedná se o chodníky lemující místní komunikaci III. třídy, která je ve vlastnictví obce Chrást,
evidenční číslo komunikace dle pasportu místních komunikací je 15c. Dotčený pozemek má
parc. č.:513/2 k.ú. Chrást u Poříčan.
Stavba nebude rozdělena do etap. Předpokládaná lhůta výstavby je odhadována na 3 měsíce.
Stavební úpravy chodníků vyžadují v nezbytné míře bourací práce, a to odstranění podkladních
vrstev. Stavba musí být vhodně zabezpečena a učiněna bezpečnostní opatření. Bližší
specifikace je obsažena v jednotlivých stavebních pracích, které jsou uvedeny v položkovém
rozpočtu s výkazem výměr (Příloha č. 4).
Předmět VZ zahrnuje, především tyto činnosti:
a) Geodetické zaměření stavby – skutečné provedení
b) Dopravní inženýrské opatření během realizace stavby
c) Přípravné a přidružené práce (odstranění podkladu a rozebrání původního povrchu)
d) Povrchové úpravy terénu
e) Podkladní vrstvy a zpevněné plochy
f) Ostatní konstrukce a práce
g) Přesun hmot a sutí
h) Zemní práce
i) Dokončovací konstrukce a práce
Kromě hlavních činností (vlastního provedení předmětu) VZ zahrnuje i související práce.
Upřesňující informace jednotlivých prací a činností včetně zahrnutí dodávek všech částí
potřebných k opravě předmětných chodníků v obci Chrást je obsaženo v Příloze č. 4 této Výzvy
a ZD s názvem: Položkový rozpočet s výkazem výměr.

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatelem byla na základě ceníku stavebních prací ÚRS stanovena předpokládaná hodnota
této veřejné zakázky na 640 000 ,- Kč bez DPH.

4 Předpokládaný termín realizace
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: maximálně do 31.10.2018.
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Místem plnění veřejné zakázky jsou veřejně přístupná prostranství – chodníky podél veřejně
přístupné místní komunikace třetí třídy na pozemku parc. č. 513/2 v obci Chrást.

5 Podmínky pro podání nabídek a otevírání obálek
5.1 Forma nabídky a její doručení
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě a v listinné podobě. Nabídka bude
vyhotovena a podána v jednom originále a v jedné kopii.
Příslušné vyhotovení nabídky bude poté na vrchní straně jasně a viditelně označeno:
„ORIGINÁL“ a „KOPIE“.
Nabídka bude posuzována a hodnocena dle vyhotovení nabídky „ORIGINÁL“. Provedení
nabídky „KOPIE“ není povinou součástí nabídky, ale pouze doporučenou, při absenci této
kopie nabídky nebude toto důvodem k vyřazení nabídky.
Nabídka v originálním vyhotovení a kopii (včetně dokladů a údajů prokazujících splnění
kvalifikace uchazeče a dalších dokladů a údajů dle požadavků zadavatele) bude zabezpečena
proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
Nabídka musí být vložena do obálky zabezpečené tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít
před otevíráním obálek. Tato obálka bude jasně a viditelně označena obchodním názvem
a adresou uchazeče i zadavatele a dále bude obálka označena nápisem:
NEOTEVÍRAT – NABÍDKA: „Chodníky v obci Chrást“.
Na přelepu bude obálka podepsaná zástupcem/zástupci uchazeče. Tato obálka bude po jejím
podání uchazečem zadavatelem zaevidována a očíslována.
Pokud bude k doručení obálky s nabídkou využito kurýrních služeb, nebo jiných
doručovatelských služeb s vlastními přepravními obaly na zásilky, má uchazeč povinnost
zabezpečit označení takových obalů dle požadavků zadavatele, aby nemohlo dojít
k neúmyslnému otevření obálky s nabídkou. Otevřená nabídka by musela být vyloučena
z dalšího průběhu soutěže o veřejnou zakázku pro nepslnění zadavatelem stanovených
zadávacích podmínek.

5.2 Dodavatel a počet podaných nabídek
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém
řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

5.3 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 15. 08. 2018 do 19:00 hod.
Nabídky je možné doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně na podatelnu zadavatele
ve výše uvedené lhůtě.
Adresa pro doručení nabídek je uvedena v čl. 1.3 této ZD. Místem osobního doručení nabídky
je sídlo zadavatele.
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Doručením nabídky se rozumí okamžik převzetí nabídky pracovníkem podatelny zadavatele.
Osobní doručení nabídek je možné v pracovní dny Obecního úřadu Chrást v době:
Pondělí:
8:00 – 12:00 18:00 – 20:00
Úterý
8:00 – 12:00
Středa:
8:00 – 12:00 18:00 – 20:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00
Pátek
8:00 – 12:00

5.4 Otevírání obálek
Otevírání obálek i další jednání komise bude probíhat neveřejně. Otevírání obálek s nabídkami
uchazečů se uskuteční dne 15. 08. 2018 od 19:05 hod na adrese zadavatele.
Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek, nebo v řádně neuzavřené či porušené obálce,
nebudou do zadávacího řízení přijaty.

6 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Vyzvaný dodavatel je povinen prokázat splnění:

6.1 Základní způsobilosti
Předložením čestného prohlášení, ze kterého vyplývá, že dodavatel
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin
obchodování s lidmi; trestné činy proti majetku – podvod, úvěrový podvod, dotační
podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti; trestné činy hospodářské – zneužití
informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné
soutěže, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie; trestné
činy obecně nebezpečné; trestné činy proti ČR, cizímu státu a mezinárodní organizaci;
trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných – trestné činy proti výkonu pravomoci
orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení
činnosti orgánu veřejné moci; nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele;
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e)
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele;
Splnění výše uvedené základní způsobilosti prokáže dodavatel pro tuto zakázku předložením
originálu čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou. Z obsahu čestného prohlášení
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou
zadavatelem. Závazný vzor tohoto prohlášení je obsažen v této Výzvě a zadávací dokumentaci
jako její Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.
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6.2 Profesní způsobilosti
Prokáže dodavatel předložením: výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence
(např. živnostenský rejstřík), pokud je v ní zapsán, či jiným dokladem, opravňujícím
k podnikání, jestliže jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad o oprávnění k podnikání dle zláštního právního předpisu je v případě předmětu této
veřejné zakázky, příslušné živnostenské oprávnění.

6.3 Technická kvalifikace
Technickou kvalifikaci, prokáže dodavatel čestným prohlášením o realizovaných zakázkách
obdobného charakteru:
Uchazeč doloží svým čestným prohlášením či potvrzením objednatele zakázky,
že v uplynulých 5 letech realizoval alespoň 3 zakázky obdobného charakteru a rozsahu jako
je předmět a rozsah této zakázky, to znamená realizoval stavební práce zahrnující
opravy/úpravy/výstavby/rekonstrukce chodníků a obdobných zpevněných ploch či místních
komunikací. Stavební úpravy prováděné při opravách chodníků či jiných zpevněných ploch
musí zahrnovat práce obdobné těm, které jsou uvedeny v Příloze č. 4: Položkový rozpočet
s výkazem výměr v hodnotě minimálně 300 000,-Kč bez DPH.
Uchazeč doloží dokumentaci, která musí zahrnovat identifikační údaje objednatele s kontaktní
osobou, cenu, dobu a místo provádění díla a záznam, zda bylo dílo řádně provedeno. Pro výpis
realizovaných zakázek obdobného charakteru využije uchazeč Přílohu č. 5: Seznam
významných projektů obdobného charakteru. Dále je vhodné doložit referenční listy
k dokončeným zakázkám.

6.4. Obecné požadavky k prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. K prokázání kvalifikace
dostačují kopie přislušných dokumentů (výjma čestných prohlášení, které musí být originály).
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního či živnostenského
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů.

7. Kritéria pro hodnocení nabídek
7.1 Hodnotící kritérium
Hlavním hodnotícím kritériem je kritérium nejnižší nabídkové ceny v Kč s DPH.
Nabídková cena musí být v nabídce rozepsána, aby byla jasně zřejmá výše DPH.

7.2 Hodnocení nabídek
K hodnocení nabídek v tomto hodnotícím kritériu bude komisí využit údaj o nabídkové ceně
z Krycího listu nabídky dle Přílohy č. 1. Uvedená nabídková cena musí být ve shodě s údaji
uvedenými i v dalších částech nabídky.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou
bude nabídka s nejnižší cenou uvedenou v Kč včetně DPH (DPH bude v základní sazbě 21%).
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8 Obchodní podmínky
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, dílčím způsobem dle
skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. Detailní obchodní podmínky jsou součástí
Přílohy č. 3: Návrh Smlouvy o dílo.
Úhrada bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem za
kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po
schávelní zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel bude předkládat nejpozději
do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol.
Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného
daňového dokladu, jinak bude objednatelem vrácena do 10 kalendřáních dnů po obdržení zpět
zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravné faktury
objednateli.
Úhrada díla bude provedena na základě průběžných předložených a odsouhlasených faktur.
Zbývající cena díla, po úhradě předposlední faktury, bude uhrazena po kompletním
protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel vloží do nabídky Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3), kde vyplní své indentifikační
údaje a nabídkovou cenu. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy bude doplněn pouze o výše zmíněné relevantní
skutečnosti na vyhrazených místech. Kromě tohoto doplnění není uchazeč oprávněn v návrhu
smlouvy činit jakékoli změny. Podrobněji jsou obchodní podmínky obsaženy v Příloze č. 3.
Povinnou součástí vlastní uzavírané smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na základě
výsledku výběrového řízení, bude přílohou: Položkový rozpočet s výkazem výměr (Příloha
č. 4 této Výzvy a ZD).
Tato příloha se nemusí opakovaně vkládat do nabídky, jako součást návrhu smlouvy.

9 Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč), v členění: cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), výše DPH, cena včetně DPH, a celková nabídková cena s DPH v Kč, která bude
hodnocena. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, a její vyše bude
garantována, až do doby splnění nabídky. Varianty nabídky nejsou přípustné.
Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy i nabídková cena, zahrnuje všechny služby,
včetně všech vedlejších nákladů, tj. všechny náklady na zhotovení díla vymezené v podmínkách
výběrového řízení.
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Výsledná nabídková cena je uvedena na Krycím listu nabídky viz. Příloha č.1 a zároveň
v Položkovém rozpočetu s výkazem výměr viz. Příloha č.4 a v Příloze č. 3: Návrh smlouvy o
dílo.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady, které s realizací této veřejné zakázky
souvisejí včetně např. nákladů na odvoz a likvidaci odpadu, poplatky, náklady na provádění
všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálu, dílů a předávacích
zkoušek, náklady na veškerá opatření k realizaci díla, náklady na provedení výrobních výkresů
a jakékoli další výdaje potřebné pro dokončení realizace tohoto projektu.

10 Doba a místo plnění veřejné zakázky
10.1 Místo plnění
Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky jsou veřejně přístupná prostranství. Jedná se o
chodníky podél místní komunikace III. třídy, které jsou ve vlastnictví obce Chrást, evidenční
číslo komunikace dle pasportu místních komunikací je 15c. Dotčený pozemek má parc. č.:513/2
k.ú. Chrást u Poříčan.

10.2 Termín zahájení plnění
Ihned po podpisu Smlouvy o dílo mezi zadavatelem (objednatelem) a vítězem výběrového
řízení v této veřejné zakázce, tedy dodavatelem (zhotovitelem) díla. K fyzickému převzetí
staveniště dojde po výzvě učiněné objednatelem (zadavatelem). Předpokládaný termín
fyzického převzetí staveniště je 01.08.2018.

10.3 Termín plnění
Termín plnění: do 31.10.2018

10.4 Plnění
Plněním se rozumí den, kdy bude stavba protokolárně předána dodavatelem (zhotovitelem)
a převzata bez vad a nedodělků zadavatelem (objednatelem). Nabídky mohou obsahovat
jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem, nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni.
Doba pro dokončení díla počíná běžet dnem podpisu smlouvy a končí dnem protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla.

10.5 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Místo plnění je veřejně
přístupné místo.

11 Platební podmínky
Cena bude zaplacena na základě vystaveného účetního dokladu - faktury, která bude mít
veškeré předepsané náležitosti (označení dodavatele a objednatele a jejich adresy, IČ, DIČ,
číslo smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány,
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fakturovanou částku s vyčíslením DPH, a bude zde uveden název zakázky a přesný položkový
rozpočet fakturovaných prací, dodávek a služeb). Faktura bude mít splatnost minimálně 30 dní.
V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn ji
vrátit a lhůta splatnosti počíná běžet vystavením nové faktury.

12 Technické podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumetnace předkládá popis stavebních prací v Položkovém
rozpočtu s výkazem výměr (Příloha č. 4) a projektové dokumentaci (Příloha č. 6). Pro uchazeče
jsou tyto stavební práce a parametry závazné. Nabídka, která tyto úkony nesplní, může být
vyřazena z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
Pokud je v textové části zadávací dokumentace výjimečně obsažen obchodní název, konkrétní
označení výrobků, materiálů, polotovarů, služeb, postupů, původu, stalo se tak vlivem,
že zadavatel nebyl jinak schopen přesně specifikovat srozumitelně všem dodavatelům
podrobný popis. Jedná se o doporučená řešení, která jsou určitým standardem. Jestliže ve svých
nabídkách uchazeč nabídne obdobné řešení srovnatelné či vyšší úrovně, je to přípustné.
Uchazeč vloží jako součást své nabídky technické či katalogové listy dodávaných součástí,
nebo jiné doklady, určující technické parametry, které musí být v souladu s požadavky platných
norem a certifikovány. Technické či katalogové listy musí být v českém jazyce.

13 Požadavek na varianty nabídky či dílčí plnění
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek či dílčí plnění předmětu veřejné zakázky.

14 Další informace a požadavky na realizaci zakázky
14.1 Zadavatel si pro toto výběrové o řízení vyhrazuje práva:
•
•
•
•
•
•

v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky,
zrušit výběrové řízení v celém jeho průběhu bez udání důvodu,
ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných
v jejich nabídkách, ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných zakázkách a ověřit
si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace,
uzavřít smlouvu s uchazečem v dalším pořadí dle výsledku hodnocení nabídek, pokud
odmítne uzavřít smlouvu uchazeč umístěný v prvním pořadí,
z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového řízení nevracet uchazečům
jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci,
v průběhu realizace stavebních prací jednostranně odstoupit od uzavřené smlouvy,
pokud bude zjištěno, že dodavatel uvedl či předložil nepravdivé údaje ve své nabídce.

14.2 Další podmínky a sdělení zadavatele:
Dodavatel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením
§2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
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kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné
finanční podpory.

14.3 Informace o možnosti požadovat dodatečné informace
Dodatečné informace a dotazy či žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné zasílat
elektronicky na adresu kontaktní osoby ve formě e-mailové zprávy doručené Ing. Bc. Veronice
Kalicovové, nejpozději do 09.08.2018 do 12:00 hodin na e-mail: kalicovova@lka.cz.

14.4 Oznámení výsledku
O výsledku výběrového řízení bude všem jeho účastníkům podána informace po jeho ukončení,
vyhodnocení a po schváleném návrhu hodnotící komise zastupitelstvem obce Chrást,
prostřednictvím e-mailu uvedeného na Krycím listu nabídky (Příloha č. 1).

15 Požadavky na formu zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě, viz. čl. 5.1 této
Výzvy a zadávací dokumentace. Uchazeč předloží nabídku, která musí být členěna
do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny v tomto
obsahu a členění:
I. Krycí list nabídky
Krycí list nabídky vypracovaný dle Přílohy č. 1 této Výzvy a zadávací dokumentace. Krycí list
nabídky musí být opatřený datem podepsání, podpisem osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče.
II. Kvalifikace
Uchazeč předloží tyto doklady k prokázání splnění kvalifikace:
➢ čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Výzvy a ZD
➢ výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
➢ příslušné oprávnění k podnikání
➢ čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace dle Přílohy č.5: Seznam významných
projektů obdobného charakteru
III. Vlastní cenová nabídka
Uchazeč předloží cenovou nabídku v členění a dle požadavků, uvedených v čl. 9 této Výzvy
a ZD. Položkový rozpočet a sestavení nabídkové ceny, bude vyčíslen v Příloze č. 4 této Výzvy
a zadávací dokumetnace. Příloha je závazná pro sestavení nabídkové ceny, kterou uchazeč
nabídne ve své nabídce a napíše do Krycího listu nabídky, Příloha č. 1 této Výzvy a zadávací
dokumentace. Uchazeč musí položkový rozpočet a nabídkovou cenu sestavit v obsahu, rozsahu
a názvech všech položek, jako je tomu v Příloze č.4.
IV. Návrh Smlouvy o dílo
V této části nabídky uchazeč předloží Návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán oprávněnou
osobou uchazeče jednat za, nebo jménem uchazeče a případně otiskem razítka uchazeče.
Do návrhu smlouvy o dílo budou uchazečem doplněny identifikační údaje, nabídková cena,
jenž se shoduje s cenou uvedenou v Příloze č. 1 Krycí list nabídky a v Příloze č. 4 Položkový
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rozpočet s výkazem výměr. Návrh smlouvy o dílo je Přílohou č. 3 této Výzvy a zadávací
dokumentace. Vzor smlouvy je závazný.
V. Případné další relevantní informace uchazeče
Informace, které dodavatel považuje za významné a nejsou obsaženy v předchozích bodech.

16 Závazné využití příloh k sestavení nabídky
Zadavatel ukládá povinnost využití příloh Výzvy a zadávací dokumentace při sestavení nabídky
uchazeče pro tuto veřejnou zakázku. Seznam příloh:
Příloha č.1: Krycí list nabídky
Příloha č.2: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č.3: Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č.4: Položkový rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.5: Seznam významných projektů obdobného charakteru
Příloha č.6: Projektová dokumentace
Upozornění zadavatele: Pokud uchazeč při sestavení své nabídky vloží přílohy vyplněné jen
zčásti, v nesouladu se vzory v zásadních údajích, či do nabídky některé části nutné
pro posouzení a hodnocení nabídek nevloží, potom může být nabídka hodnotící komisí
vyřazena a zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z dalšího průběhu výběrového řízení veřejné
zakázky.
Chrást, dne 25. 07. 2018
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