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Obec Damnice, zadavatel zakázky, Vás vyzývá v k podání nabídky v rámci uzavřené výzvy na
zakázku malého rozsahu na akci
Inženýrské sítě a místní komunikace Damníce – Západ I.
1
1.1

INFORMACE O ZADAVATELI
Základní údaje:
Obec Damnice, Damnice 141 671 78 Jiřice u Miroslavi
IČ 00600270, obec není plátce DPH
Kontakty
Tel.: 515 331 112
fax: 515 331 112
mail: ou.damnice@gmail.com
WWW:www.obecdamnice.cz/
ID Datové schránky: nceb4tp
kontaktní osoba Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce, mob. 724 173 682

2
2.1

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení části stavebního díla

Inženýrské sítě a místní komunikace Damníce – Západ I.
v rozsahu daném projektem zpracovaný Ing. Radkem Dřevěným a výkazem výměr - slepých rozpočtů
předmětné stavby.
Práce jsou specifikovánu ve slepém rozpočtu, který je součástí této výzvy.

2.2

Další součásti veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky dále tvoří nezbytné úkony uvedené dále v bodě 6.5

2.3

Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Zadavatel nedovoluje rozdělení veřejné zakázky a jejího plnění.

3
3.1

DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Právo zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit, nejpozději do uzavření smlouvy.

4
4.1

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje dokončení plnění zakázky v termínu do 30.4.2021
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5
Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění
Místem plnění je objekt Damnice č.p. 63/39, 3248/2, 3260/1, 3261/1, 3259/1, 3259/2, 3259/3, 3259/4 k.ú.
Damnice [624675]. Prohlídka místa plnění je v pracovní dny po telefonické domluvě s kontaktní osobou
zadavatele.
6
6.1

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Základní cenová ujednání

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami uveřejněnými v
oznámení a zadávací dokumentaci stavby a to absolutní částkou v českých korunách s DPH i bez DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek
stanovených zadavatelem.
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při dodržení doby plnění
podle požadavků zadavatele. Do ceny zahrne uchazeč všechny související práce a dodávky nezbytné pro
kvalitní zhotovení díla, všechny související náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením
díla. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny práce a dodávky
vymezené ve výkazech výměr a souvisejících nákladů dle bodu 6.5, viz dále.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.

6.2

Podmínky překročení nabídkové ceny

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu provádění díla dojde ke
změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení výše
nabídkové ceny uchazeče. Dále se připouští změna daná předem nezjistitelnými skutečnostmi, případnými
nepřesnostmi v projektové dokumentaci, pokud uchazeč v průběhu stavby tyto skutečnosti patřičně zdůvodní a
doloží vyjádření projektanta, stavebního dozoru, příp. statika, soudního znalce apod. Překročení nabídkové
ceny vždy musí odsouhlasit zadavatel.

6.3

Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny

Uchazeč stanoví výpočet nabídkové ceny oceněním výkazu výměr. Tyto ceny jsou pro plnění předmětu
veřejné zakázky závazné. Jakékoliv nepřesnosti či případné budoucí odchylky v množství jednotlivých
položek, prací apod. se budou řešit v průběhu stavby jako vícepráce, či méněpráce.

6.4

Způsob oceňování víceprací a méněprací

Stanovené jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných
víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací či méněprací dodavatele neopravňuje k
jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel v
souladu s příslušnými ustanoveními zákona a smlouvy.
Vícepráce, které nejsouobsaženy ve slepých rozpočtech se budou oceňovat dle standardních ceníků
používaných ve stavebnictví.

6.5

Další obsah nabídkové ceny

Celková nabídková cena musí zahrnovat:
 všechny související náklady na dopravní značení,
 všechny související náklady na používání strojů,
 všechny související náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 všechny související náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
 všechny související náklady na služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch,
 všechny související náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálu a
dodávek včetně veškerých správních poplatků,
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všechny související náklady na skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů
veřejné zakázky,
všechny související náklady na provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů všech materiálu a prvků
všechny související náklady na dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidací odpadů,
všechny související náklady na zařízení odečtu měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím
a po skončení plnění veřejné zakázky.
všechny související náklady na poplatky za skládky,
všechny související provozní náklady dodavatele včetně nákladů na ubytování,
všechny související náklady na zábory,
všechny související náklady na provádění všech, příslušnými normami a vyhláškami stanovených
zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek a kamerové zkoušky,
všechny související náklady na pojištění odpovědnosti dodavatele a na pojištění předmětu plnění
veřejné zakázky,
všechny související náklady na vytyčení inž. sítí, včetně prací při dočasném zajištění kabelů při křížení,

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky musí tvořit část návrhu smlouvy, která tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.
Musí být zřetelně uvedena skutečnost, že smluvní cena zahrnuje práce dle výkazu výměr obsažených v
zadávací dokumentaci a všechny související náklady obsažené v bodě 6.5 tohoto dokumentu. Jako příloha
smlouvy bude přiložen položkový rozpočet a seznam souvisejících nákladů. Smlouva musí obsahovat
standardní náležitosti, jako jsou sankce, záruky apod. Ostatní smluvní náležitosti jsou ponechány na uchazeči.
Uchazeč je povinen předložit v nabídce svůj návrh smlouvy, který musí být podepsán ve všech jeho
částech k tomu určeným statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost
uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál příslušné plné moci musí
být v takovém případě součástí.
Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury
za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového
dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a
potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního
měsíce následujícího. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět
zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Všechny související doklady prokazující
oprávněnost fakturace zhotovitele v daném měsíci předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která
budou sloužit výhradně pro potřeby objednatele.
Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečněni zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČO, objednatele a zhotovitele, DIČ zhotovitele
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- označení díla
- identifikaci zhotovitele - zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u ..................... oddíl ..., číslo složky............
- celkový soupis provedených prací (vycházející z položkového rozpočtu tvořícího přílohu smlouvy o dílo),
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který bude členěn po jednotlivých částech díla
- celkovou cenu díla, od které budou odečteny všechny související fakturované částky s uvedením čísla
faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury
- soupis provedených prací, který bude zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude
předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou
uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z
nabídky zhotovitele, který tvoří součástí přílohy č. l smlouvy.
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

8
8.1

DALŠÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU
Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována a odevzdána písemně v originále.
Originál nabídky bude podepsán statutárním orgánem nebo zmocněnou osobou (plná moc či jiný pověřovací
dokument).
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, bez překlepů a početních chyb.
Originál nabídky bude zabezpečen proti vyjmutí či vypadání jednotlivých listů (např. provázek, pečeť apod).
Všechny listy nabídky budou očíslovány.
Podpis návrhu smlouvy v nabídce bude podepsán osobou k tomuto úkonu oprávněnou (dle OŘ), nebo jinou
osobou, která je k tomuto úkonu pověřená (doložit plnou moc či jiný pověřovací dokument).
Uchazeč (případně) uvede jakou část veřejné zakázky a které firmě či fyzické osobě, hodlá zadat dílčí část
veřejné zakázky.

8.2

Požadavky na obsah nabídky

Pro posouzení zadavatel požaduje níže uvedený obsah a jednotné uspořádání písemných nabídek.
V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadované části a dokumenty, může být z
dalšího řízení vyloučena.
Obsah nabídky:


- krycí list (viz příloha)



- smlouva o sdružení, v případě, že nabídku předkládá společně více osob



- nabídková cena, vyplněné výkazy výměr, včetně nákladů dle bodu 6.5



- prokázání kvalifikace



- návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou,

Součástí nabídky (např. smlouvy o dílo) musí být přesný název a adresa uchazeče, včetně data narození, IČ,
DIČ, bankovní spojení, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, doba plnění, záruka apod.
Další dokumenty dle úvahy uchazeče, tzn. doplňující dokumenty, plné moci, prohlášení, referenční stavby
apod.

9

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč musí prokázat splnění:


základních kvalifikačních předpokladů
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Lhůta prokázání splnění kvalifikace

9.1

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky.

Forma prokázání kvalifikace

9.2

Splnění kvalifikačních předpokladů se v tomto řízení prokazuje:
2. základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 odst.1 písm. a) až e) zákona 134/2016 Sb. o
veřejných zakázkách - formou čestného prohlášení
Zadavatel může po vítězném uchazeči požadovat originály profesních, či kvalifikačních předpokladů a
doložení údajů o technickém, materiálním a personálním vybavení uchazeče. Dále je možné požadovat
přehled uskutečněných zakázek.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

10

Zadávací dokumentaci tvoří projektová dokumentace tato výzva a slepý výkaz výměr. Individuální
prohlídka je možná po předchozí tel. domluvě se zadavatelem. Digitální verzi dokumentace je možné si
vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

11

Nabídka se podá osobně, nebo poštou na adresu zadavatele
Obec Damnice, Damnice 141 671 78 Jiřice u Miroslavi
a to v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Obálky je nutné
označit zřetelně nápisem:
„Inženýrské sítě a místní komunikace Damníce – Západ I.“
s otiskem razítka uchazeče přes šev obálky.
Lhůta pro podání nabídek končí 5.6.2020 do 11:00 hodin.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Rozhodující je datum a čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslaní. Zadavatel bezodkladně vyrozumí
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Toto platí i v
případě podání nabídek poštou!

MÍSTO A DOBA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

12

Otevírání obálek bude neveřejné.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

13

Nabídky budou hodnoceny zadavatelem, který jmenuje hodnotící komisi. Tato určí pořadí nabídek do týdne
od termínu příjmu obálek. Výsledky se oznámí jednotlivým uchazečům.
Platné nabídky budou hodnoceny podle:


nejnižší nabídková cena [ částka bez DPH v Kč]

14

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY

Dodávka bude realizována při splnění dodacích podmínek ve smyslu § 536 a následujících Obchodního
zákoníku.
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Varianty technického řešení se nepřipouští.
Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat požadavky zadavatele uvedené v této výzvě k podání nabídky. Další
podmínky smlouvy o dílo, které zadavatel ve výzvě nespecifikoval, nabídne uchazeč dle svého uvážení.
Uchazeč je povinen se předem seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv
na cenu nabídky a to i na místě samotném.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo odsouhlasení případných projekčních změn a dodatků navržených
zhotovitelem.
Za zpracování nabídky nepřísluší uchazeči náhrada, podané nabídky se nevrací!
Splněním soutěžních podmínek nevzniká uchazeči nárok pro přijetí nabídky ani pro uzavření smlouvy o
dílo.
Ukončením řízení a oznámením výsledků nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje
právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo, vyjma ceny dodávky, která je závazná podle nabídky.
Všem uchazečům bude zasláno oznámení o výsledku zadání veřejné zakázky malého rozsahu.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zhotovitele z uchazečů přihlášených do soutěže nebo
zakázku zrušit bez udání důvodu, popřípadě změnit podmínky v soutěžní lhůtě a tuto změnu oznámit všem
zájemcům.
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V příloze jsou uvedeny:


krycí list



slepý rozpočet v digitální verzi

V Damnicích

dne 25.5.2020

za zadavatele
starostka obce: Mgr. Lenka Hodaňová
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akce: Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice – Západ I.
zadavatel: Obec Damnice, Damnice 141 671 78 Jiřice u Miroslavi

Krycí list nabídky:
Název, obchodní jméno uchazeče:

Sídlo uchazeče:

právní forma:
IČO:

DIČ:

Jméno a příjmení statutárního orgánu uchazeče nebo jeho členů:

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:

Telefon/ fax uchazeče:
E-mail uchazeče:
Nabídková cena uchazeče v Kč:
bez DPH

........................

DPH

........................

včetně DPH

........................

V . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . 2019

podpis oprávněné osoby uchazeče
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