Výzva k podání nabídky
a) Předmět a druh zakázky:

Oprava místní komunikace
Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dle §31 uvedeného zákona).
b) Identifikační údaje zadavatele:
Obec Zájezdec
Zájezdec 38
538 51 Chrast u Chrudimě
IČO: 00654663
Zastoupená starostou Ing. Václavem Francem.
Kontakt: 603 867 790
c) Zadávací dokumentace:
V příloze č. 1.
Pro upřesnění je možné dohodnout konzultaci na místě.
d) Lhůta a místo pro podání nabídky:
Obálka s nabídkou bude přijímána do 13. ledna 2021 do 18:30 hodin.
Dodání osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou výše. Pro osobní předání je
nutná předchozí telefonická domluva.
e) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení (viz příloha č. 2) o tom, že na
společnost není vyhlášen úpadek, není zadlužena a majitelé nebyli trestáni za podvody a
majetkovou trestnou činnost.
f) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje po dodavateli předložit
- platný výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
g) Hodnotící kritéria:
Ekonomická výhodnost nabídky – viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace k zakázce
„Oprava místní komunikace“.

V Zájezdci dne 17. 11. 2020

Ing.Václav Franc
starosta obce Zájezdec

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Zadávací dokumentace k zakázce
„Oprava místní komunikace“
Předmět zakázky:
Předmětem plnění zakázky je oprava části místní komunikace 389/1 s asfaltovým krytem
v úseku od OÚ směrem na sever o ploše 428 m2 (vyznačeno na obrázku v příloze č. 3).
Rozsah opravy:
Oprava koruny místní komunikace (odstranění vadného krytu jízdního pásu a jeho
obnova s ohledem na dodržení správného směru stékání dešťové vody, zpevnění a
úprava krajnic).
Oprava komunikace dle § 15 vyhl. 104/1997 Sb. o pozemních komunikacích nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Doba plnění zakázky:
Plnění bude ukončeno nejpozději 31. května 2021.
Místo plnění zakázky:
Úsek vozovky začínající západně od Obecního úřadu obce Zájezdec (č.p. 38) pokračující
směrem na sever. Vyznačeno na mapce v příloze č. 3.
Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
a) Nabídková cena bude zpracována v členění
- celková cena za celou zakázku bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
b) Nabídková cena bude stanovena v Kč jako cena nejvýše přípustná, kterou lze
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak,že k dohodnuté ceně bez DPH
bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné
k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
c) V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s plněním zakázky.
d) Zálohy zadavatel neposkytuje.
e) Úhrada dohodnuté ceny za dodané plnění bude provedena po předložení a
odsouhlasení soupisu provedených prací fakturou doručenou nejpozději do 9. 6. 2021
splatnou do 10 kalendářních dní.
f) Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení platby faktury, není
zadavatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky.
g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ustanovené v zákoně o
daních v platném znění. Na faktuře musí být uveden text předmětu plnění „Oprava místní
komunikace“.

h) Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad –
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti.
i) Při úhradě je zadavatel oprávněn zadržet částku do výše 10% z celkové ceny.
Uvedenou pozastávku je zadavatel oprávněn zadržovat a neproplácet do doby, než
zhotovitel vady díla, na které ho zadavatel při předání a převzetí upozornil, odstraní.
Požadavky na prokázání kvalifikace zhotovitele:
Viz bod e) a f) Výzvy k podání nabídky.
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“
pomocí dílčích kritérií:
- celková nabídnutá cena včetně DPH
váha 60%
- záruční doba na provedené dílo
váha 10%
- použitá technologie opravy
váha 30%
Hodnocení nabídek podle kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ se provádí bodovací
metodou.
- Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v % podle jejich
důležitosti a to tak, že jejich součet je celkem 100.
- Zadavatel přiřadí u každého dílčího kritéria nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
- Hodnocení podle bodovací metody provede zadavatel tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria.
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanoví zadavatel pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější nabídka bude stanovena
ta, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Jednotlivá kritéria:
Celková nabídková cena včetně DPH – za nejvýhodnější se považuje nejnižší nabídková
cena.
Záruční doba - za nejvýhodnější se považuje nabídka s nejdelší dobou záruční doby.
Použitá technologie opravy - za nejvýhodnější se považuje strojní pokládka (finišerem).
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
1. Krycí list nabídky (dle Výzvy a Zadávací dokumentace).
2. Platný výpis z obchodního rejstříku vč. oprávnění k podnikání.
3. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení.
4. Ostatní údaje, které tvoří nabídku.
Podání nabídky:
- lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po obeslání výzvy
- písemné nabídky musí být doručeny zadavateli dle bodu d) Výzvy k podání nabídky
- nabídka bude podána v uzavřené obálce označené názvem
„NABÍDKA - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NEOTVÍRAT“

Na obálce bude uvedena adresa zhotovitele.
Zadavatel nejpozději do 23. ledna 2021 provede vyhodnocení a písemně vyrozumí
o výsledcích řízení všechny uchazeče, kteří podali nabídku.
Zadavatel se zavazuje, že skutečnosti uvedené v jednotlivých nabídkách považuje za
informace důvěrné.
Zadavatel upozorňuje, že
a) trvá na splnění všech požadavků stanovených ve výzvě k podání nabídky i v zadávací
dokumentaci
b) si vyhrazuje právo na zrušení výzvy
c) nabídka včetně všech dokladů musí být podána v českém jazyce
d) uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty (do 31. 5. 2021)
e) nepřipouští variantní řešení nabídky
f) nabídky nebudou uchazečům vráceny
g) nehradí náklady spojené s účastí v zadávacím řízení
h) dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného
dodavatele v tomto zadávacím řízení.

Ing. Václav Franc
starosta obce Zájezdec

V Zájezdci 17. listopadu 2020

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky

Čestné prohlášení dodavatele
o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel:

Sídlo společnosti:

Prohlašuji tímto, že :
a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání
b) na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu
nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno
vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
c) dodavatel není v likvidaci.

Toto prohlášení podepisuji jako (funkce ve společnosti):

V

dne

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky
Vyznačení úseku místní komunikace p. č. 389/1 pro opravu.
Plocha 428 m2, obvod 192m.

