VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY –
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

,,Oprava povrchu částí místních komunikací p.č. 33/1 a 5/1v katastru obce
Chlum Svaté Maří ‘‘

Zadavatel veřejné zakázky:
Obec Chlum Svaté Maří

květen 2018
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• Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel:
Obec Chlum Svaté Maří
Právní forma:
Obec ve smyslu Zák.č.128/2000 Sb., o obcích
Okres, kraj:
Sokolov, Karlovarský
Sídlo zadavatele:
Chlum Svaté Maří,Nám. J. W. Goetheho 26, 357 09
IČ:
00259331
Statutární zástupce: Miroslav Hrůza, starosta obce
Kontaktní osoba:
Miroslav Hrůza, starosta obce
Telefon:
352 682 091, 725 051 009
Adresa pro
doručování:
Obecni úřad Chlum Svaté Maří, Nám. J. W. Goetheho 26, 357 09
Kontakt:
e-mail: chlum-sv-mari@volny.cz

• Informace o druhu a předmětu zakázky malého rozsahu
Název veřejné zakázky:
,,Oprava povrchu částí místních komunikací p.č. 33/1 a 5/1v katastru obce Chlum
Svaté Maří ‘‘
Informace o obsahu veřejné zakázky:
Zakázka bude realizována v katastrálním území obce Chlum Svaté Maří, na pozemcích ve
vlastnictví obce p. č. 33/1 a 5/1 o celkové výměře 585 m2. Dojde k odstranění výmolů na
těchto komunikacích a položení asfaltového povrchu. Práce budou prováděny v místech,
které jsou specifikovány v situačním plánu, který je přílohou č. 1 .

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 355 000,- Kč

•

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy,
to je dnem 31. května 2018
Nabídky mohou být odevzdány kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však
do 19. června 2018 do 14.00 hodin

2

Místo pro podání nabídky a upřesňující údaje pro podání nabídky
Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení v českém jazyce a v uzavřené obálce,
která bude označena výrazným nápisem „NEOTEVÍRAT“,

,,Oprava povrchu částí místních komunikací p.č. 33/1 a 5/1v katastru obce Chlum
Svaté Maří ‘‘
jménem a adresou uchazeče - dodavatele.
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo
osobně.
Poštou na adresu:
Osobně na podatelnu úřadu v:

•

Obecní úřad Chlum Svaté Maří
Nám. J. W. Goetheho 26 Chlum Svaté Maří 357 09
Po, St: 8.00 – 11.00, 14.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 14. 00.

Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů dodavatele ve smyslu § 50 odst. 1) Zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
Předložení čestných prohlášení je požadováno v originále, předložení dalších závazných
dokladů a opisů v kopii. Prokázání splnění kvalifikace dodavatele je předpokladem uzavření
smlouvy.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel je povinen podle § 51 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. požadovat prokázání
splnění kvalifikace dodavatele a toto požaduje formou čestného prohlášení ve smyslu § 53
odst. 1 písm. zákona č. 137/2006 Sb. Čestným prohlášením dodavatel prokazuje, že nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších trestných
činů, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu, na jeho majetek není prohlášeno insolvenční řízení, nemá v
evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojistném, nebyl v
posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2
výzvy.
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Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 zákona č. 137/2006 Sb.
doloží dodavatel:
- platným výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné evidence (např. ze
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a obdobně), ne starší tří měsíců
- dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např.
příslušné živnostenské oprávnění).
- pro prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude předložena kopie
požadovaného dokladu.

• Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny dle jednoho hodnotícího kritéria. Cena bude navržena jako
nejvýše přípustná a to bez DPH a s DPH a bude stanovena na celou zakázku. Pokud, uchazeč
nabude dojmu, že pro splnění zakázky je nutno vykonat vícepráce, které nejsou obsaženy v
položkovém rozpočtu, ocení tyto práce zvlášť v samostatné příloze nabídky.

Způsob hodnocení podaných nabídek:
Hodnotící kritérium
Výše nabídkové ceny

Váha

Maximální
počet bodů
100

Výpočet

100%

Povinný obsah podané nabídky
Nabídka bude podepsána, orazítkována, sešita a zapečetěna, její obsah bude
seřazen dle níže uvedeného pořadí jednotlivých dokumentů s očíslovanými
stránkami!!
Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude:
• Krycí list nabídky podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče (příloha č. 3)
• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2)
• Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu předmětné zakázky – výpis z obchodního
rejstříku, nebo jiné obdobné evidence
• Živnostenské oprávnění
• Položkový rozpočet
Návrh smlouvy o dílo (s razítkem a podpisem!) musí obsahovat sankce za nedodržení termínu
díla, specifikaci, stanovení záruční lhůty – min. 60 měsíců, termín plnění do 3 měsíců od
podpisu smlouvy, nejpozději však do 31. října 2018, platební podmínky – zadavatel nebude
poskytovat zálohy, fakturace bude provedena po předání díla ve výši 90% sjednané ceny, 10%
bude fakturováno po odstranění případných vad a nedodělků, splatnost faktury – 30 dnů.
Zároveň bude součásti smlouvy odstavec: Dodavatel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů ( zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, resp. Zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole
( kontrolní řád).
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•

Prohlášení o vázanosti nabídky (příloha č. 4)

Pokud nabídka nebude obsahovat jakýkoliv z výše uvedených dokladů, bude ze
soutěže vyloučena.

• Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodu,
- odmítnout všechny předložené nabídky resp. neuzavřít smlouvu se žádným dodavatelem,
- nevracet uchazečům předložené nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč (dodavatel) vynaloží na účast v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku.

Digitálně podepsal Miroslav

Miroslav Hrůza Hrůza
Datum: 2018.05.30 10:15:50
+02'00'

Chlum Svaté Maří 30. 5. 2018

…..................................
Miroslav Hrůza
starosta obce

5

