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VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY
MIMO REŽIM Zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název a sídlo zadavatele:

veřejný zadavatel
obec
Městys Divišov
Horní náměstí 21
257 26 Divišov
IČ: 00231690
DIČ:CZ00231690

Osoba oprávněná jednat:
Mgr. Zdeněk Pekárek, tel+420 317 855 225, e-mail: pekarek@divisov.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Zdeněk Pekárek, tel+420 317 855 225, e-mail: pekarek@divisov.cz
Název zakázky:

„Komunikace ul. Závodní, Divišov“

1. Údaje o uchazeči
Uchazeč je povinen vyplnit Přílohu č. 1 (krycí list) této zadávací dokumentace.
2. Údaje o veřejné zakázce
Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
Uchazeč podá svojí nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací
dokumentace. Nabídky předložené pouze k částem zakázky nebudou přijaty.
Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího
řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
známých platných a odborných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit
nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem.
3. Vymezení (popis) předmětu zakázky:
Předmětem projektu je výstavba nové asfaltové komunikace, která propojí jižní konec ul. Na Sídlišti
s komunikací ul. Závodní. Součástí je i výstavba tří parkovacích stání.
Podrobný popis zakázky viz projektová dokumentace - Příloha č. 3 a Výkaz výměr, položkový
rozpočet, čistý – Příloha č. 4
Klasifikace činností
Kód CPV
Popis
45233222-1
Asfaltování a dláždění
45233123-7
Výstavba vedlejších komunikací

4. Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky je 700 000 Kč bez DPH.
5. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je od 31.3.2019 – do 31.4.2019
Místem plnění je Divišov, ul. Závodní, 257 26 Divišov.
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6. Obchodní podmínky (požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny) platební podmínky:
a) Uchazeč je povinen předložit zadavateli závazný návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí být
ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v
souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním rejstříku. Návrh smlouvy musí
splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění
příslušné veřejné zakázky. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy,
bude ze zadávacího řízení vyloučena.
b) Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH (na krycím listu nabídky), samostatně
DPH a včetně DPH.
c) Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele
nezbytné pro řádnou realizaci zakázky. Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v
souvislosti s případnou změnou daňové sazby.
d) Cenová nabídka za realizaci musí být navržená jako cena pevná, konečná za kompletní
dodávku.
e) Veškeré náklady na úspěšné provedení a předání zakázky vymezené v článku Vymezení
předmětu zakázky v požadované kvalitě jsou kryty nejvýše přípustnou smluvní cenou
s vyznačením DPH, a to výhradně v Kč.
f) Dodavatel vystaví fakturu po předání dodávky díla v souladu se soupisem prací. Fakturu
dodavatel zašle na sídlo zadavatele v počtu 2 paré, v poznámce faktury bude uvedeno
„Komunikace ul. Závodní, Divišov“.
g) Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla zadavatele.
h) Úrok z prodlení objednatele 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
i) Smluvní pokuta dodavatele 0,05% z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.
j) Schopnost dodavatele archivovat účetní doklady týkající se zakázky po dobu trvání deseti
let.
k) Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňového dokladu - faktury.
7. Požadavky na splnění kvalifikace, prokázání splnění kvalifikace v nabídce
Uchazeč předloží čestné prohlášení o kvalifikaci - viz Příloha č. 2.
a dále předloží
Technické kvalifikační předpoklady a další požadavky
Seznam min. tří staveb provedených uchazečem s obdobným plněním jako je předmět této
zakázky a finančním rozsahem min. 400 000 Kč bez DPH, které realizoval v posledních 5 letech.
8. Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.
9. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění bude uskutečňována dle potřeby během lhůty pro podání nabídek.
10. Doplňující informace
Uchazeči mají možnost po zadavateli požadovat dodatečné informace. Písemná žádost musí být
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost o
dodatečné informace doručí dodavatel doporučenou poštou na adresu zadavatele nebo na e-mail:
pekarek@divisov.cz .
V takovém případě je uchazeč povinen si vyžádat potvrzení o přečtení zprávy. Lhůta pro odeslání
dodatečných informací jsou 2 pracovní dny. (telefonické dotazy nebudou akceptovány).
11. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídky – jednotlivé části nabídky seřazené dle
pořadí
1. Krycí list nabídky - na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),
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nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis
osoby oprávněné za uchazeče jednat, viz Příloha č. 1;
2. Doložení splnění kvalifikace, viz Příloha č. 2.;
3. Rozpočet, kalkulaci ceny viz Příloha č. 4 vycházející z Přílohy č. 3 - Projektová dokumentace
4. Obchodní podmínky - návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou obsahující
minimálně:
a) identifikační údaje uchazeče,
b) termín realizace,
c) termín záruky, (minimálně 3 roky od předání díla na stavební práce),
e) cenu,
f) datum a podpis odpovědné osoby a další ujednání uvedená v čl. 6 Obchodní podmínky.
 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče.
 Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Celá nabídka bude nerozebíratelně spojena
(kroužková vazba / sešito apod.).
 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení. Uchazeč doručí svojí nabídku
v zalepené obálce jasně nadepsané „NEOTEVÍRAT“ – „Komunikace ul. Závodní, Divišov“.
12. Místo a lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro předložení nabídek končí dnem 6. 2. 2019 v 9.00 hodin. Nabídky, podané po této lhůtě
nebo řádně neuzavřené, nebudou do výběru přijaty.
Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do podatelny
městyse Divišov.
Adresa pro podání nabídek: Městys Divišov
Horní náměstí 21
257 26 Divišov
13. Místo a čas otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele po lhůtě pro předložení nabídek jako neveřejné.
14. Změna podmínek zadávací dokumentace:
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky.
Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
15. Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky zrušit bez udání důvodu.
16. Hodnotící kritérium
Kritériem pro hodnocení a zadání zakázky bude nejnižší nabídková cena bez DPH
17. Závěrečná ustanovení
a) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
b) Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na dílčí plnění.
c) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
d) Pokud se v Zadávací dokumentaci vyskytuje odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, je to v takových případech, kdy stanovení technických podmínek nemůže být
dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu platí, že zadavatel
umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení.
e) Pokud zadavatel v Zadávací dokumentaci stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu
na normy nebo technické dokumenty, zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout
rovnocenné řešení.
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Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení,
bude z řízení vyloučen.
g) Uchazeči nevzniká právo na náhradu nákladů spojených s účastí na zadání zakázky.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
i) Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 2 měsíce.
f)

V Divišově dne 16. 1. 2019
……....……………………………………
Mgr. Zdeněk Pekárek
starosta
Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - vzor (v tištěné i elektronické podobě)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - vzor (v tištěné i elektronické podobě)
Příloha č. 3 - Technické podmínky (v tištěné i elektronické podobě)
Příloha č. 4 - Výkaz výměr, položkový rozpočet, čistý (v tištěné i elektronické podobě)

