Zadávací dokumentace
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

1. Identifikace zadavatele
Název / Obchodní firma: Obec Korouhev
IČ: 002 76 855
DIČ:
Adresa sídla /místa podnikání: Korouhev 234, 569 93 Korouhev
Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Mgr. Ladislav Filipi – starosta
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Filipi
Telefon, fax: +420 461 728 128, +420 461 728 008
E-mail: obec.korouhev@email.cz

2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „zakázka“):
„Základní technická vybavenost k 5 RD, Korouhev“
Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení STL plynovodu napojeného
na stávající STL plynovod na p.č. 2830 a vedený po parcele 2830, 1636,8/3 a
napojení pěti STL přípojky vč. připojovacího objektu, který bude osazen na
parcele č. 1645/1, 1645/3, 1645/4, 1645/5 a 3 a prodloužení vodovodního řádu
PVC 90 napojeno na stávající vodovodní řád DN 150 ( PVC 160) na parcele
č.2837/1 a vedený po parcelách č. 2830, 1636, 8/3 a napojení pěti parcel č.
1645/1,1645/3,1645/4,1645/5 a 3 pro výstavbu RD.
Předmět plnění bude prováděn v souladu s projektovou dokumentací pro výběr
zhotovitele vypracovanou Ing. Jaroslavem Přikrylem. Uvedená dokumentace
tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Přehled CPV kódů předmětu plnění:
45000000-7 Stavební práce

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Termín zahájení plnění:
Plnění bude zahájeno bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo a předání
nezbytných podkladů k zakázce vybranému uchazeči, nejpozději však dne 15.
října 2012
Nejpozdější termín ukončení plnění:
31. prosince 2012
Místo plnění zakázky:
obec Korouhev, na parcelách 2830, 1636, 8/3, 1645/1, 1645/3, 1645/4, 1645/5 a 3
Místo předání zakázky:
Tamtéž

4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. října 2012 v 16:00 hodin.
Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny, uchazeči budou o
této skutečnosti písemně informováni.

5. Způsob, forma a místo podávání nabídek
1. Uchazeč předloží nabídku vyhotovenou výše uvedeným způsobem do sídla zadavatele na
adrese: Korouhev 234, 569 93 Korouhev.
Nabídku je možno odevzdat v určené pracovní dny soutěžní lhůty, a to vždy v pondělí
a středu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Mimo tyto dny je možné
podat nabídku po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle +420 461 728 128.
Opožděně podané nabídky nebudou zadavatelem otevřeny a uchazeči budou o této
skutečnosti informováni. Za podání nabídky se považuje fyzické převzetí zástupcem
zadavatele. Zadavatel ani jeho zástupce neodpovídají za zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky. Nabídky doručené v obálce poškozené tak, že se dá
její obsah volně vyjmout, nebudou přijaty a budou v tomto stavu vráceny uchazečům.
2. Předložené a hodnocené nabídky nebudou zadavatelem uchazečům vráceny. Převzatou
zadávací dokumentaci uchazeči nevracejí zpět zadavateli, uchazeč však smí zadávací
dokumentaci použít výhradně pro účely vypracování nabídky pro tuto veřejnou zakázku
malého rozsahu. Veškeré náklady uchazeče spojené se zpracováním nabídky a s účastí
v této soutěži jdou k tíži uchazeče.

6. Zpracování nabídkové ceny
1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za kompletní plnění zakázky jako cenu nejvýše
přípustnou. Překročení nabídkové ceny za rozsah zakázky vyplývající z této zadávací
dokumentace se nepřipouští. Jedinou výjimku tvoří navýšení v případě, že dojde před
nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH oproti sazbám platným v době
podání nabídky.
2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je tato zadávací dokumentace včetně příloh,
zejména pak výkaz výměr.
3. Celková nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady uchazeče spojené s kompletním
plněním a provedením předmětu zakázky za podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci.
4. Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v korunách českých, a to v členění na:
- nabídkovou cenu bez DPH
- daň z přidané hodnoty 10 %
- daň z přidané hodnoty 20 %
- nabídkovou cenu včetně DPH
5. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v návrhu smlouvy o dílo a doloží ji vyplněním formuláře
„Nabídková cena“. Nedílnou součástí nabídky bude též vyplněný výkaz výměr, který
uchazeč nalezne v příloze této zadávací dokumentace.

7. Platební podmínky zadavatele
1. Placení bude provedeno jednorázově po řádném dokončení a předání díla a odstranění
všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to
na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem díla.
2. Protokol bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek, a bude odsouhlasen
a zkontrolován technickým dozorem objednatele, jenž svým podpisem jako přebírající
potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost všech údajů. Potvrzení tohoto protokolu
provede technický dozor do 5 dnů po jeho obdržení od zhotovitele.
3. Fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel do 15 dnů ode dne převzetí díla
objednatelem. Faktura bude mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu a dále pak náležitosti
požadované objednatelem s ohledem na hrazení díla prostředky ze státního rozpočtu.
Bude obsahovat nejméně tyto náležitosti:
- číslo faktury a pořadové číslo dokladu,
- obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele,
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
- označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada,

-

číslo smlouvy (případně i název díla),
předmět zdanitelného plnění v souladu se smlouvou,
výše fakturované částky bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši fakturované částky
celkem,
bankovní spojení smluvních stran,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
datum vystavení faktury,
datum odeslání faktury,
den splatnosti faktury,
název a číslo oddílu a vložky, pod kterým je zhotovitel zapsán v obch. rejstříku.

4. Splatnost vystavené faktury bude stanovena s ohledem na termíny stanovené
v požadavcích poskytovatele dotace na tuto akci.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou platebních dokladů, může zhotovitel uplatnit
úrok z prodlení až ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
1. Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo na předmět plnění zakázky. Návrh smlouvy bude
podepsán oprávněnou osobou uchazeče.

9. Požadavky na formu a obsah nabídky
1. Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních v písemné formě v českém jazyce
a v rozsahu a pořadí dokumentů dle odst. 3 tohoto oddílu zadávací dokumentace.
Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, opravy nebo symboly, které by zadavatele
mohly uvést v omyl.
2. Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Všechny listy nabídky
budou prošity a na zadní straně nabídky bude nit zalepena samolepkou s razítkem
uchazeče tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list nabídky
volně vyjmout.
3. Pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku jsou závazné a jsou stanoveny následovně:
a) Titulní list nabídky. Titulní list bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby
uchazeče. Pokud oprávněnou osobou uchazeče není statutární orgán uchazeče, musí být
jako příloha titulního listu doložena plná moc oprávněné osoby k podpisu nabídky.
b) Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů.
c) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč ve své nabídce doloží Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

předpokladů (analogicky s ust. § 53 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění), podepsané
oprávněnou osobou uchazeče.
d) Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč ve své nabídce doloží:
- prostou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
- prostou fotokopii oprávnění k podnikání (zejména živnostenské oprávnění
k provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
e) Doklady o splnění ekonomických a finančních předpokladů
Uchazeč ve své nabídce doloží:
o čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
f) Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč ve své nabídce doloží seznam významných zakázek realizovaných v posledních pěti
letech, přičemž doloží nejméně tři zakázky, v jejichž rámci byla realizována akce podobného
charakteru v minimální hodnotě 500 000. Kč u každé z nich. Seznam bude mít formu
čestného prohlášení a bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče.
g) Vyplněný formulář „Nabídková cena“ včetně přiloženého vyplněného výkazu výměr.
h) Vyplněný formulář „Doba záruky na stavební část“
ch) Návrh smlouvy o dílo opatřený razítkem a podepsaný pověřeným zástupcem
uchazeče.
i) Seznam statutárních orgánů dodavatele, nebo jejich členů, kteří v posledních třech
letech pracovali u zadavatele.
j) Seznam akcionářů dodavatele s podílem akcií větším než 10 %.
k) Prohlášení o tom, že uchazeč v souvislosti s veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu.
l) Prohlášení o porozumění zadávací dokumentaci.
m) Prohlášení o počtu listů nabídky.
Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce opatřené na místě uzavření razítkem
a podpisem oprávněné osoby uchazeče. Obálka bude na přední straně obsahovat adresu
zadavatele, razítko uchazeče a adresu, na níž je možné nabídku vrátit, a bude označena
nápisem Veřejná zakázka malého rozsahu „Základní technická vybavenost k 5
RD, Korouhev“ !!! NEOTEVÍRAT !!!

10. Kritéria hodnocení
Zakázka je řešena jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce nepodléhající

právní úpravě dle zákona č. 137/2006 Sb., přičemž kritériem pro zadání veřejné zakázky
je ekonomická výhodnost.

11. Další informace zadavatele související s realizací zakázky
1. Uchazeči, kteří budou mít zájem o fyzickou prohlídku místa plnění, se mohou obrátit na
tel. číslo 731 612 082 zadavatele.
2. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou uchazeči zasílat na adresu elektronické pošty
obec.korouhev@email.cz, a to nejpozději do 28. září 2012 do 16:00 hodin.
3. Obsahuje-li projektová dokumentace názvy konkrétních výrobků či výrobců, připouští
zadavatel použití i jiných technicky a kvalitativně obdobných nebo lepších řešení.
4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12. Oprávnění zadavatele
1. Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají
uchazeči vůči zadavateli žádné právní ani jakékoli jiné nároky.
2. Otevírání obálek se uskuteční 3. října 2012 od 16:30 a bude neveřejné.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku kdykoli až do uzavření smlouvy, a to
i bez udání důvodu.

V Korouhvi dne 18. září 2012

Mgr. Ladislav Filipi v.r.
starosta obce Korouhev

