Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem:

Naše místo – zahrada a hřiště MŠ Račetice
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel: Obec Račetice
Sídlo: Račetice 11, 438 01 Žatec
IČ: 00673161
Zastoupený: starostou Vlastislavem Hofmanem
Kontaktní osoba: Vlastislav Hofman
Tel: 724784828
Email: starosta@racetice.cz
2. Vymezení druhu veřejné zakázky
Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídky pěti vyzvaných uchazečů
v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne
6 000 000,- Kč bez DPH, (dále též jen zakázka).
Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen ZZVZ), vyjma ustanovení §6 a §31 ZZVZ.
Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle
této výzvy.
3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a Kritéria hodnocení
3.1. Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na stavební práce.
Popis: Jde o:
 Urovnání plochy a doplnění ornice s osetím travou
 Demontáž stávajících herních prvků a vybourání základových prvků
 Montáž a dodávka nových prvků a oplocení dle specifikace požadavku
3.2. Kriteria hodnocení
1. Cena za provedení díla dle výkazu výměr
váha 100%
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
4.1. Doba plnění veřejné zakázky
Termín plnění: 1. 10. – 31.12.2018
4.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je areál mateřské školy – školní zahrada v Račeticích.
5. Obchodní a platební podmínky
5.1 Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen vyplnit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy na celý
předmět veřejné zakázky, tzn. bude obsahovat předmět plnění, platební podmínky, délku trvání a další nutné
součásti smlouvy, vše v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy.
5.2 Návrh smlouvy nesmí vyloučit čí žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci, v opačném případě není nabídka uchazeče úplná.
5.3 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o veřejnou zakázku podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení
zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je
v takovém případě neúplná.
5.4. Uchazeč v návrhu smlouvy uvede jméno osoby, svého zaměstnance, která bude jako kontaktní osoba
pro plnění vyplývající z této veřejné zakázky.
5.5. Zadavatel neposkytuje zálohy. Veškeré platby budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem.
Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu včetně podrobného položkového soupisu prací,

vystaveného dodavatelem a doručeného objednateli po dokončení prací. Konečná faktura bude vystavena po
předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů ode dne jejich
prokazatelného doručení zadavateli.
6. Způsob zpracování nabídky, stanovení nabídkové ceny a termín prohlídky staveniště
6.1 Požadavky na způsob zpracování nabídky
Uchazeč ve své nabídce předloží veškeré požadované doklady (v případě stavebních prací vyplněný výkaz
výměr). Nabídka bude v jednom stejnopise v českém jazyce v písemné formě včetně příloh, v souladu
s podmínkami zadávacího řízení a musí obsahovat:
- krycí list nabídky, viz příloha č. 1
- základní informace o uchazeči – název, právní forma, sídlo IČO, statutární orgány, předmět podnikání,
osoba odpovědná za zpracování nabídky, kontakty tel., email., bankovní spojení.
- prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení, viz příloha č. 2
- profesní kvalifikační předpoklady
- nabídková cena podrobného položkového členění, viz příloha č. 3
- návrh smlouvy – podepsaný, viz příloha č. 4
Všechny listy včetně příloh budou seřazeny dle výše uvedeného pořadí. Nabídka bude potvrzena podpisem
statutárního zástupce v souladu s doklady. Všechny přílohy jsou v elektronické podobě na CD, které je
součástí výzvy.
6.2 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách v členění:
- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- samostatně daň z přidané hodnoty (DPH, % a její výše)
- nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
Nabídková cena bude vycházet ze zadávací dokumentace a prohlídky staveniště - (termín viz níže).
Cena v této skladbě bude taktéž uvedena na krycím listu nabídky.
Nabídková cena je stanovena jako nejvyšší přípustná za plnění daného předmětu veřejné zakázky, tj. musí
zahrnovat veškeré náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky. Cena
zahrnuje rovněž náklady spojené s dopravou. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru a do zániku
závazků ze smlouvy.
Nabídkovou cenu stanovenou uchazeči bude možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu plnění
veřejné zakázky ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši
nabídkové ceny, a to zejména nikoli však výlučně, v případě zvýšení sazby DPH. V případě snížení ceny
DPH, bude naopak cena za plnění veřejné zakázky snížena oproti nabídkové ceně. O případné změně
nabídkové ceny bude smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.
6.3. Termín prohlídky staveniště
Termín prohlídky staveniště bude 10.9.2018, kde budou poskytnuty podrobnější informace a předložena
projektová dokumentace. V případě dalších informací kontaktujte starostu obce..
7. Požadavky na prokázání kvalifikace
7.1 Základní způsobilost splňuje dodavatel dle §74 zákona 134/2016 Sb.,
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin
uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel dle §77 zákona 134/2016 Sb.,
Splnění profesní způsobilosti bude prokázáno doložením:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, ne starší 90 dnů
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
7.3. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady o kvalifikaci
budou součástí nabídky.
8. Způsob podání nabídky
8.1 Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Obec Račetice, čp. 11, 438 01 Žatec, v termínu do 14.9. 2018 do 11.00 hodin
Lhůta podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje
fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. Nabídky doručené žadateli po uplynutí
stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené
k dokumentaci
8.2 Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, na
které musí být uvedena adresa zadavatele i odesílatele (uchazeče). Obálka bude označena slovem

„Neotvírat – Nabidka Naše místo – zahrada a hřiště MŠ Račetice“
9. Změna podmínek zadání
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání a to buď na základě
žádostí uchazečů a vyjasnění zadání nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem
uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.
10. Zrušení zadávacího řízení
Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto zadávací řízení kdykoli zrušit, popř. odmítnout
všechny podané nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí. Stejně tak nevzniká
vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem. Zrušení zadávacího řízení
zadavatel vyzvaným dodavatelům oznámí písemně.
11. Vyřazení nabídky
Při nesplnění podmínek této zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče
nezahrnout do hodnocení nabídek.
12. Způsob hodnocení dle hodnotících kritérií
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
14. Oznámení uchazeči
Oznámení o vyřazení nabídky či výběru dodavatele bude uchazeči oznámeno po odsouhlasení na zasedání
ZO.
Přílohy výzvy:
č. 1
Krycí list nabídky
č. 2
Čestné prohlášení
č. 3
Výkaz výměr
č. 4
Smlouva o dílo
č.5
Fotodokumentace stávajícího stavu
č.6
Vizualizace umístění
č.7
Souhrnná technická a technická zpráva
č.8
Stanovisko stavebního úřadu Radonice
č.9
Požadavek na provedení prvků – informativní vzory popis
3.9.2018 v Račeticích
Vlastislav Hofman starosta obce

