Zadávací dokumentace a
výzva k podání nabídky
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE:

„DOVYBAVENÍ ZAHRADY ZŠ A MŠ DRAŽICE“
Tato veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Výzva k podání nabídky není výzvou ve smyslu ZVZ.
Tato Výzva včetně příloh je současně zadávacími podmínkami uvedené veřejné zakázky. Základní
údaje
1.1. Zadavatel
Název:
Obec Dražice
sídlo:
Dražice 166, 391 31 Dražice
IČ:
00252239
DIČ:
CZ00252239
Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Stanislav Flígr, starosta
Zmocněný zástupce pro věci technické: Blanka Čítková, tel. +420 725 031 048
e-mail:
urad@obecdrazice.cz
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech výběrového řízení:
Ing. Miroslav Dlouhý
mobil:
+420 775 572 894
e-mail:
mikroregion@taborsko.cz

2.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

2.1. Název veřejné zakázky
„Dovybavení zahrady ZŠ a MŠ Dražice“
2.2. Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka je podle předmětu plnění veřejnou zakázkou na stavební práce. Tato veřejná zakázka
je dle výše předpokládané hodnoty veřejnou zakázkou malého rozsahu.
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3.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba dětského hřiště v zahradě ZŠ a MŠ Dražice.

Rozsah veřejné zakázky:
Prvek 1 - dvojhoupačka
Kůlová konstrukce s čtyřbodovým kotvením, kyvný závěs, sedák pryžový na
řetězu 2x. Výška konstrukce cca 2,5 m. Pro děti od 4 do 15 let.
Prvek 2 - dvojhoupačka pro nejmenší
Kůlová konstrukce s čtyřbodovým kotvením, kyvný závěs, sedák pryžový
s ohrádkou na řetězu 2x. Výška konstrukce cca 2,5 m. Pro děti od 3 do 6 let.
Prvek 3 - síťová prolézačka
Mezi kůly šikmo natažená síť z polypropylenových lan s ocelovým jádrem.
Výška konstrukce cca 1,2 m. Pro děti MŠ.
Prvek 4 - vláček
Herní sestava z akátových tyčí a fošen. Výška konstrukce cca 2 m. Pro děti MŠ.
Prvek 5 - pyramida
Lano PAD s ocelovým jádrem, středový nosný sloup ocelový s povrchovou
úpravou, kotvící zemní vruty a betonové patky. Výška konstrukce cca 4 m. Pro
děti od 7 do 15 let.
Prvek 6 - prolézačka
Nosná čtyřkůlová konstrukce kotvená do země, řetězový žebřík, síťová stěna
lezecí, lezecí stěna s chyty, nakloněné žebřiny. Výška konstrukce cca 2 m. Pro
děti od 7 do 15 let.
Prvek 7 – prolézačka
Nosná čtyřboká konstrukce kotvená do země, ručkovací hrazdičky, síťová
stěna lezecí šikmá, žebřík řetězový, lezecí lano, lezecí tyč, žebřiny horizontální.
Výška konstruzkce cca 2 m. Pro děti od 7 do 15 let.
Prvek 8 – balanční prolézačka
Kládová konstrukce se stupadly a bidlem kotvená do země. Výška plošiny cca
75 cm. Pro děti od 7 do 15 let.
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Hlavní konstrukční části budou vyrobeny impregnovaného akátového dřeva. Herní prvky budou
kotveny do země stojkami z akátových sloupů zabetonovanými do betonových patek.
Řetězy budou vyrobeny z ocelového drátu žárově zinkovaného. Lana budou polypropylenové
s ocelovým jádrem s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Ocelové trubky a jiné části
budou žárově zinkované nebo opatřené práškovým lakem. Sadáky houpaček budou pryžové nebo
plastové.
Materiály k povrchové úpravě budou odpovídat jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.
Součástí dodávky bude i vybudování dopadových ploch odpovídajících jednotlivým herním prvkům.
Součástí dodávky bude i veškerá doprava potřebného materiálu a veškerá potřebná montáž a
instalace.
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3.2. Doba plnění veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky předpokládáme od 1.7.2015 maximálně do 14.8.2015. Dokončení je
předmětem soutěže a bude stanoveno v nabídkách uchazečů počtem kalendářních dnů od předání
staveniště po dokončení všech prací dle projektové dokumentace.
3.3. Místo plnění veřejné zakázky
Místem realizace bude obec Dražice, pozemky p.č. 104/2 a 106 k.ú. Dražice u Tábora.
3.4. Rozsah veřejné zakázky
Předpokládaná cena za realizaci veřejné zakázky činí 700.000 Kč včetně DPH.
3.5. Zadávací dokumentace
Podkladem pro vypracování nabídky jsou tyto požadavky na zpracování nabídky. Součástí zadávané
zakázky je i zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a všech
průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby. Seznam inženýrských sítí předá
objednatel zhotoviteli při předání staveniště. K přejímce stavby předá zhotovitel stavební deník
průběžně vedený při realizaci stavby.
Stavba bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem,
předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a odstranění vad a
nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

4.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném
rozsahu.
4.1. Rozsah kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
a)
b)

splní základní kvalifikační předpoklady,
splní profesní kvalifikační předpoklady.

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

4.2. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
(pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné využít vzor čestného prohlášení - viz
Příloha č. 2 Výzvy). Čestné prohlášení musí být podepsané oprávněnou osobou jednat jménem či za
uchazeče.
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Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
b) trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu
uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeče splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
d) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
e) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
f) který není v likvidaci,
g) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
i) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště uchazeče,
j) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající
za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
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k) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
l) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Pozn.: Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných
dodavatelů.
4.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč:
a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Pozn.: Profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných
dodavatelů.
4.4. Pravost a stáří prohlášení
Prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo
požadovat po uchazeči před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
5.

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
6.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria celkové ekonomické výhodnosti pro zadavatele,
přičemž jako rozhodující bude hodnocena výše nabídkové ceny. Dílčí kritéria jsou:
1. Výše nabídkové ceny celkem včetně DPH (váha kritéria 80%)
2. Doba plnění veřejné zakázky - termín realizace ve dnech (váha 10%)
3. Záruční doba v měsících (váha 10%)
7.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

7.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost
musí být písemná (akceptována je i elektronická forma). Zadavatel preferuje podání žádosti
o dodatečné informace prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby.
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7.2. Poskytování dodatečných informací
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě
zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nejpozději do 3 pracovních
dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění
žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým poskytuje Výzvu, v níž jsou zadávací podmínky
obsažené. Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti.
8.

LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

8.1. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky jsou uchazeči povinni podat nejpozději

do 22.6.2015 do 13:00 hodin.

Nabídky

podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí
uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
8.2. Místo a způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.
8.2.1. Listinné podání nabídky
Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, označené názvem

„Dovybavení zahrady ZŠ a MŠ Dražice“ a dovětkem
„NEOTEVÍRAT“.
Na obálce musí být uveden obchodní název a kontaktní adresa uchazeče.
Nabídky může uchazeč doručit poštou (kurýrní službou nebo osobně) na níže uvedenou adresu:
Obec Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice
Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek, což je dne 22.6.2015
do 13:00 hodin. Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, ne její předání poště (kurýrní
službě). Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotevírá. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
8.3. Způsob zpracování nabídky
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Celá nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Uchazeč předloží nabídku v jednom originále.
Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče, nebo jí zmocněnou osobou; v takovém případě je uchazeč povinen
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doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.
Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a současně bude (včetně
příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a
přelepek s razítkem uchazeče), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou vzestupnou číselnou řadou
počínaje číslem 1 na titulní straně.
Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů a oddělování
stránek.
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla označena a řazena takto:










Krycí list nabídky s vyplněnými údaji o uchazeči a nabídkové ceně a opatřen
podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče - viz Příloha č. 1
Výzvy
Prohlášení o prokázání základních kvalifikačních předpokladů (pro splnění
základních kvalifikačních předpokladů je možné využít vzor čestného
prohlášení - viz Příloha č. 2 Výzvy)
Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení uchazeče o tom, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávacími podmínkami, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné
a pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro posouzení jeho
způsobilosti k realizaci zakázky, které by jinak mohly ovlivnit výsledek
hodnocení nabídek, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná
ustanovení či nejasnosti, a že zadávací podmínky respektuje – viz Příloha č. 3
Výzvy,
Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče včetně položkového rozpočtu,
Informace o Subdodavatelích nebo čestné prohlášení o tom, že uchazeč
nebude mít v rámci plnění této veřejné zakázky subdodavatele - viz Příloha
č. 4 Výzvy.

Uchazeč může v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou. Výše
specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny. Nedodržení formální úpravy nabídky
není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení uchazeče.
V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (Návrh kupní smlouvy, nabídková cena,
termín plnění atd.).
9.

TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek
(tj. dne 22.6.2015 od 13:00 hodin) v sídle zadavatele.
Vzhledem k charakteru této veřejné zakázky malého rozsahu bude otevírání obálek neveřejné.
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10. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek viz čl. 8.1. této Výzvy a končí dnem doručení
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu – dobu, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán v trvání 90 dnů.
11. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Nabídková cena
Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky na dodávky činí celkem 700.000 Kč včetně DPH.
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením veřejné zakázky.
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu vyplněním tabulky na Krycím listu (viz Příloha č. 1). Uchazeč uvede
vždy celkovou nabídkovou cenu, členěnou na:
Cena celkem v
Kč bez DPH

DPH v
%

Samostatně
DPH v Kč

Cena celkem
v Kč vč. DPH

Nabídková cena
Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a zvlášť bude vyčíslena i celková cena včetně DPH. DPH bude
v nabídce uvedené ve výši platné ke dni podání nabídky. Cena uvedená v nabídce bude považována
za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena
stanovena jako nejvýše přípustná. Součástí ceny musí být veškeré náklady spojené s provedením
veřejné zakázky.
Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů týkajících se DPH, tedy v případě navýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude zvýšena
cena s DPH o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Cenu lze
v těchto případech zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem
(objednatelem) a uchazečem (zhotovitelem).
11.2. Platební podmínky
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební
doklady budou uváděny v této měně.
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací! Cena díla bude uhrazena v měsíčních splátkách
na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem do výše
90% z ceny díla. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých
z přejímacího a i kolaudačního řízení a prokazatelně způsobených zhotovitelem. Doba splatnosti
daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
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Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu
zadavatele ve prospěch účtu uchazeče.
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto
náležitosti:
a)
b)
c)
d)

označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
číslo dokladu,
den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní
symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název a označení části předmětu platby,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) kopie vzájemně odsouhlasených dodávek.
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je zadavatel oprávněn
vrátit jej uchazeči a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).
Právo vrátit tento doklad uchazeči zaniká, neuplatní-li jej zadavatel do sedmi pracovních dnů ode dne
doručení takového dokladu uchazečem.
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) zadavateli začne plynout
nová lhůta splatnosti.

12. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
Návrh smlouvy o dílo předkládá uchazeč.
Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, nebo osobou jí k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie
zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí Návrhu smlouvy o dílo uchazeče.
V případě, že Návrh smlouvy o dílo nebude podepsán nebo bude podepsán neoprávněnou osobou,
bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z výběrového řízení.
Doba plnění zakázky: Plnění veřejné zakázky předpokládáme od 1.7.2015 maximálně do 14.8.2015.
Dokončení je předmětem soutěže a bude stanoveno v nabídkách uchazečů počtem kalendářních dnů
od předání staveniště po dokončení všech prací dle projektové dokumentace.
Záruční podmínky: Záruční doba je předmětem soutěže.
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Sankce: Při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v SOD z viny zhotovitele, bude objednatel
sankcionovat zhotovitele za každý den prodlení dle SOD. Minimální požadovaná výše sankce je 0,05 %
z dlužné částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
Doplňující podmínky pro zpracování nabídky: Uchazeč je povinen se před podáním nabídky
informovat o projektovém řešení akce a o vlastní lokalitě stavby. Případné nejasnosti si musí uchazeč
vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek a
chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo
zvýšení ceny. Pro ukládání případného vytěženého materiálu bude sjednáno místo v katastru obce.
Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím
osobám. Práce budou prováděny dle ČSN platných v době realizace stavby. Škody, které zhotovitel
způsobí, hradí ze svých prostředků.
Zhotovitel musí plně respektovat požadavky dotčených správců sítí.
Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny
postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu,
práce vůbec nezahájit, či případně při nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah zakázky či
práce přerušit nebo zcela ukončit před jejích dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z
důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné
finanční nároky, plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení prací, vyjma
uhrazení prokazatelné rozpracovanosti.
Technické podmínky: Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo
služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a
technicky obdobná řešení. Položkový rozpočet doplní uchazeč dle vlastních potřeb tak, aby jednotlivé
prvky hřiště byly kompletní, funkční a odpovídaly ČSN.
13. SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM SMLOUVY NA PROFILU ZADAVATELE
Zadavatel požaduje, aby uzavřená kupní smlouva včetně příloh a případných dodatků byla uveřejněna
na profilu zadavatele.
Uchazeč je povinen v nabídce označit ty části Návrhu kupní smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo
k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů a jiných citlivých údajů, v souladu
s obecně závaznými právními předpisy. Tyto údaje pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny.
Uchazeč je v tomto případě povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí
s odkazem na ustanovení právních předpisů.
14. ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Zadavatel doručí písemné Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům.
15. ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadavatel doručí písemné Rozhodnutí o vyloučení uchazeče dotčeným uchazečům.
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16.

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně neuzavřít se žádným uchazečem
smlouvu o dílo. Zadavatel doručí písemné Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení všem uchazečům.
17.

OSTATNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

17.1. Subdodavatelé
V případě využití subdodavatele je uchazeč povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky,
které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést
identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. Uchazeč může použít přílohu č. 4 Výzvy.
V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele,
učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení, nebo pokud nabídka nebude obsahovat
informace o subdodavatelích, bude mít zadavatel za to, že uchazeč provede zakázku pouze vlastními
silami.
Uchazeč, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
18. PRÁVA ZADAVATELE
1) Zadavatel je oprávněn zrušit toto výběrové řízení z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu.
2) Zadavatel požaduje, aby mu byly vždy řádně a včas oznámeny veškeré změny v kvalifikaci
uchazeče a předloženy potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo limitovat nabídkovou cenu.
4) Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky ani jejich části.
5) Zadavatel není oprávněn přiznat uchazeči ani zčásti náhradu nákladů spojených s účastí
uchazeče ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
V Dražicích dne 28.5.2015

Stanislav Flígr
starosta
Přílohy naleznete v elektronické verzi na http://www.obecdrazice.cz/urad/uredni-deska/ :
Příloha č. 1:
Krycí list nabídky
Příloha č. 2:
Prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3:
Prohlášení o seznámení se zadávacími podmínkami
Příloha č. 4:
Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 5:
Slepý rozpočet akce
Příloha č. 6:
Situační plánek
Příloha č. 7:
Možné varianty jednotlivých prvků
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