VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:

" Výkon TDI a koordinátora BOZP"

Článek 1
Údaje o zadavateli
Název zadavatele

:

Obec Želechovice nad Dřevnicí

Sídlo zadavatele

:

4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Kód obce dle ZÚJ

:

500011

Právní forma

:

obec, kód právní formy 801

IČ

:

75158094

DIČ

:

CZ75158094 (neplátce pro tuto zakázku)

Statutární orgán

:

Bc. Michal Špendlík, starosta

Kontaktní osoba zadavatele :

Ing. Hana Svobodová, místostarostka

Tel.

:

577901653

E_mail
Dále jen „zadavatel“

:

mistostarosta@zelechovice.net

Článek 2
Údaje o oznámení řízení
Druh řízení

:

dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.

Předmět veřejné zakázky

:

služby

Limit veřejné zakázky

:

malého rozsahu

Článek 3
Údaje k zakázce
Předmětem veřejné zakázky je výkon TDI a koordinátora BOZP na zakázce:

„Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy“
jejímž předmětem je
oprava stávajících zpevněných chodníků (včetně bezbariérových úprav) v délce 2240m. Do stavby jsou
zahrnuta i opatření, která předpokládají stavební úpravy na silnici I/49:
- zúžení silnice I/49 na příjezdu do obce s úpravou křižovatky
- stavebně upravené místo pro přecházení v km 5,453 30
- úprava křižovatky silnice I/49 se silnicí III/4913
- stavebně upravené místo pro přecházení v km 0,502 15 s ochranným ostrůvkem.
Plnění zahrnuje i rekonstrukci části kanalizace - vložkování pod silnicí I/49, výměna části betonové za
plastovou v celkkové délce 167 m. Současně bude provedena oprava stávajících 11 ks revizních šachet.
Předpokládaná hodnota stavebních prací bez DPH : 11,8 mil. Kč.
Předpokládané zahájení stavebních prací (doby plnění) :
Nejzazší možný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:
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17.8.2015
20.11.2015

Zadavatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby
plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek zadavatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků,
zejména úpravy rozsahu díla, tak ceny za dílo, přistoupit.
Místo plnění veřejné zakázky :

k.ú. Želechovice nad Dřevnicí

Článek 4
Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek
a končí dnem 9.7.2015 v 11:00 hodin. Nabídky musí být do sídla zadavatele doručeny do skončení
lhůty pro podání nabídek.
Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel vyrozumí uchazeče o
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem
„NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele -fyzické osoby či
statutárního orgánem, je-li právnickou osobou. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné
zaslat oznámení o pozdním podání nabídky.
Nabídky není možné podávat elektronickými prostředky, pouze písemně, v listinné podobě.

Článek 5
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídek
Nabídku podá dodavatel písemně v jednom vyhotovení, která bude zpracována dle zadávacích
podmínek uvedených v této výzvě.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem, či
za uchazeče (dále čl. 7 a 8 této výzvy).
Nabídka musí být předložena v tomto členění:
A. Návrh smlouvy – tento návrh smlouvy musí být v souladu se zadávacími a obchodními
podmínkami uvedenými v této výzvě.

Článek 6
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v souladu se zadávacími a
obchodními podmínkami této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné
zakázky až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak.
Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky a
celková nabídková cena včetně DPH.
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Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu veřejné zakázky dle čl.3 této výzvy.

Článek 7
Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle provedených prací a služeb.
Faktura/y (daňové doklady) musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a
řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
Splatnost faktury – daňového dokladu je 45 kal. dnů ode dne doručení do sídla zadavatele.
Zadavatel může požadovat prodloužení splatnosti daňového dokladu a to až o 90 dnů bez uplatnění
jakýchkoli sankcí ze strany uchazeče.
V pochybnostech se má za to, že faktura (daňový doklad) byla doručena třetí den ode dne odeslání
do místa sídla zadavatele, a to doporučeně.

Článek 8
Obchodní podmínky
Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat
podstatné náležitosti smlouvy o dílo dle obchodního zákoníku.
Podmínky stanovené touto Zadávací dokumentací mají pro tuto veřejnou zakázku obligatorní
charakter. Pro podání nabídky je návrh smlouvy o dílo, který bude v rozporu se zadávacími a
obchodními podmínkámi, nepřijatelný. Návrh smlouvy o dílo musí akceptovat zadávací podmínky vč.
obchodních podmínek, a to jak věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní a v žádné části
nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami a které
by znevýhodňovalo zadavatele.
Návrh smlouvy o dílo musí být datovaný, orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy o dílo nebo bude v rozporu se
zadávacími a obchodními podmínkami, bude z dalšího posuzování vyřazena a uchazeč bude
zadavatelem vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.
Uchazeč se musí ve smlouvě zavázat, že bude akceptovat veškeré požadavky zadavatele na
rozšíření nebo zúžení předmětu plnění. Úprava předmětu plnění bude sjednána dodatkem ke smlouvě
v souladu se zákonem.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit návrh smlouvy dodavatele s tím, že tyto změny a
doplňky budou v souladu s podmínkami stanovenými touto výzvou.
Uchazeč je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnou legislativou a prováděcími
předpisy a zajišťovat veškeré podmínky a náležitosti z ní vyplývající, řádně a včas informovat zadavatele
o všech skutečnostech hodných zřetele, které se při provádění díla vyskytnou a umožnit pověřeným
osobám zadavatele provádět kontrolu.
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Uchazeč je povinen tento text uvést do návrhu kupní smlouvy :
Uchazeč je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
Uchazeč je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však 10 let od
ukončení realizace díla. Po tuto dobu je uchazeč povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup
do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací

Článek 9
Způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria :
Nejnižší nabídková cena včetně DPH
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí
úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí, zda nabídkové ceny nejsou cenami mimořádně nízkými
nabídkovými cenami.

Článek 10
Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo
-

-

řízení zrušit, nejpozději však do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
upravit rozsah plnění veřejné zakázky nebo dobu plnění veřejné zakázky nebo platební
podmínky v závislosti na nabídkové ceně a objemu finančních prostředků
na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, a to buď
na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek
zadavatel oznámí všem dodavatelům
požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady

Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v řízení.

V Želechovicích nad Dřevnicí dne 22.6.2015

Za zadavatele – Obec
Želechovice nad Dřevnicí

Bc. Michal Špendlík, starosta
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