Obec Lesůňky
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
Obec Lesůňky, jako zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky na realizaci akce
„OPRAVA OPĚRNÉ ZDI.“

1. Zadavatel:
Obec Lesůňky
se sídlem v Lesůňkách, Lesůňky 2
zastoupená Ing. Janou Chrásteckou, starostkou obce
tel.: 728 275 812, e-mail: lesunky@gmail.com
IČO: 00378046
DIČ: CZ00378046
kontaktní osoba zadavatele – Ing. Jana Chrástecká, starostka, tel.: 728 275 812,
e-mail: lesunky@gmail.com
Datum vyhlášení zakázky: 15. 10. 2018

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající opěrné zdi (jihovýchodní a
jihozápadní strana dle přiloženého schématu) v Lesůňkách, p. č.189/7.
Detailní vymezení předmětu plnění (podrobný popis nabízeného plnění) viz
příloha č. 1. Prohlídka předmětu zakázky je možná po předchozí dohodě
s kontaktní osobou uvedenou v zadávací dokumentaci.
Uchazeč je povinen splnit beze zbytku všechny body dle podrobného popisu a
technické dokumentace – viz příloha č. 1.

3. Lhůta a místo dodání:
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Předpokládané datum zahájení veřejné zakázky je ihned po podpisu smlouvy o
dílo.
Ukončení plnění veřejné zakázky nejpozději do 10. 12. 2018
Místo realizace díla a plnění: Obec Lesůňky, p. č. 189/7 v k. ú. Lesůňky.

4. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě jediného kritéria, kterým je
nejnižší nabídková cena, tzn., že při splnění všech bodů zadávací dokumentace,
zvítězí ten uchazeč, který nabídne nejnižší cenu.

5. Požadavek na zpracování nabídky a způsobu zpracování
nabídkové ceny:
a) Základní údaje o uchazeči (nebo též „zájemci“) včetně doložení
příslušných dokladů:
 prokázání
oprávnění
k podnikání
(např.
předložení
výpisu
z živnostenského rejstříku), včetně předložení výpisu z obchodního
rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle
zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů; oprávnění k podnikání
může doložit ve stejnopisu nebo v kopii. Pokud uchazeč předloží prostou
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kopii oprávnění k podnikání, je povinen předložit stejnopis nebo
úředně ověřenou kopii nejpozději do tří dnů ode dne výzvy zadavatele
k podpisu smlouvy.
prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
čestné prohlášení uchazeče o tom, že splňuje následující kritéria (u
právnické
osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):
 není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
 v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs
nebyl zrušen pro nedostatek majetku
čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání
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 dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
čestné prohlášení dodavatele o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky
čestné prohlášení dodavatele o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném
čestné prohlášení dodavatele o tom, že nemá nedoplatek na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s
výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v
prodlení se splácením splátek.

b) Cenová nabídka:
tato příloha musí obsahovat nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za předmět
plnění. Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zásadami
uvedenými v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí být uvedena
v české měně (CZK). Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně
DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Pro potřeby
posouzení nabídky bude rozhodná cena s DPH. Tato cenová nabídka bude
zahrnovat všechny náklady spojené s realizací díla, které jsou předmětem
zakázky v místě plnění.
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Neúplné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky
z hodnocení. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.
Zvýšení ceny je přípustné pouze při celostátní změně sazby DPH, příp. jiné
daně.
c) Obchodní podmínky
Uchazeč o tuto veřejnou zakázku je povinen předložit zadavateli návrh
smlouvy.
Návrh smlouvy musí uchazeč v plném rozsahu akceptovat, v opačném
případě není nabídka uchazeče úplná.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o tuto veřejnou zakázku
podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem
zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o tuto veřejnou
zakázku, originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém
případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o tuto veřejnou zakázku.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení
zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované
smlouvy a nabídka je v takovém případě neúplná.
Uchazeč o tuto veřejnou zakázku musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle
požadavků zadavatele v této zadávací dokumentaci rovněž ustanovení
zákona, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují
k plnění této veřejné zakázky.
d) Záruční podmínky
Zadavatel stanovuje minimální délku záruky v délce dva roky ode dne předání
díla.

6. Požadavek na písemnou formu nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále. Nabídka nebude obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude
zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky (např. svázáním,
zapečetěním, přelepením apod.). Všechny listy nabídky včetně příloh budou
řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí být zadavateli podána ve lhůtě pro podání nabídek na adresu:
Obec Lesůňky, Lesůňky 2, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51
-

poštou na výše uvedenou adresu nebo osobně

Nabídka bude obsahovat:
- Podrobný popis a technickou specifikaci nabízeného plnění (příloha č. 1 nebo
její obdoba)
- Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria (příloha č. 2)
- Doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou za uchazeče
jednat (příloha č. 3).
- Krycí list (příloha č. 4) – na krycím listu nabídky budou obsaženy následující
údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče
(včetně kontaktní osoby ve věci zakázky), nejvýše přípustná nabídková cena,
nabídková cena uchazeče, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče
jednat.
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Cenovou nabídku (příloha č. 5)

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Obálka s nabídkou musí být uzavřena a dostatečně zajištěna proti neoprávněné
manipulaci.
Na obálce bude viditelně uvedena adresa zájemce a název veřejné zakázky:
“Oprava opěrné zdi“ – NEOTVÍRAT

7. Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení příjmu, včetně času)
Lhůta pro podání nabídek začíná: 16. 10. 2018
Lhůta pro podání nabídek končí: 2. 11. 2018 v 17:00 hod.
Nabídky budou otevřeny 2. 11. 2018 v 18:00 hodin v sídle zadavatele.
Nabídky, které budou zaslány poštou, musí být doručeny ve lhůtě pro podávání
nabídek.
Podáním nabídky se rozumí okamžik fyzického převzetí nabídky zadavatelem.
Nabídky, které budou doručeny po tomto dni a hodině, nebudou brány
v úvahu.

8. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:
- nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená
nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu
nákladů nebo zvýšení ceny
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit
bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek
výzvy
- kvalita díla a způsob jeho kontroly se řídí obecně závaznými předpisy ČSN
- uchazeči předkládají nabídky bezplatně, z předané nabídky nemohou vůči
zadavateli uplatňovat žádné nároky
- v řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- pro vztahy mezi účastníky tohoto zadávacího řízení platí příslušná ustanovení
obchodního a občanského zákoníku
- smluvní vztah se bude řídit v plném rozsahu českým právem
- uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 6 měsíců ode dne podání své
nabídky
- nabídky se podávají v českém jazyce.
Pokud má uchazeč předložit v nabídce listiny jím podepsané, je povinen je podepsat
osobně (u fyzické osoby) nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat (u právnické
osoby) a pokud je zastoupen další osobou, je tato povinna v nabídce doložit plnou
moc nebo jiný doklad, na základě kterého za uchazeče jedná.
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Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

V Lesůňkách dne 15. října 2018

Ing. Jana Chrástecká
starostka Obce Lesůňky

