Realizováno za finanční podpory Králové hradeckého kraje

Obec Jetřichov
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 31, v návaznosti na § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o
předmětné zakázce s obcí smlouvu, následující výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu:

„Souvislá údržba ul. Březová“
1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli
Název zadavatele: Obec Jetřichov
IČ zadavatele: 00654116
DIČ zadavatele: CZ00654116
Kontaktní adresa zadavatele: Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3
Osoba zastupující zadavatele: Josef Gorgan, starosta
Telefon: + 420 491 582 425
E-mail: obec.jetrichov@tiscali.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Josef Gorgan
Telefon: + 420 606 878 489
E-mail: obec.jetrichov@tiscali.cz
Kontaktní osoba ve věcech organizačních/zástupce zadavatele:
RNDr. Tomáš Kytlík
Telefon: +420 722 943 646
E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Jedná se o zakázku mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb.
2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je souvislá údržba ul. Březová v obci Jetřichov.
Stavba spočívá v odfrézování stávajícího povrchu komunikace v tl. 100mm a opětovného
položení ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50mm a obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm. Stávající
povrch je z větší části asfaltový (odhadem 80% z celkového rozsahu), částečně jej tvoří
štěrkové vysprávky a zástřiky (odhadem 20% z celkového rozsahu). V rámci stavby bude
znovu realizována nezpevněná krajnice šířky 0,5m po obou stranách komunikace. Vzhledem
k předpokladu narušení zelně podél komunikace je uvažováno s doplněním ornice
a zatravnění v tl. 100mm v šíři 0,5m za nezpevněnou krajnicí.
Vzhledem ke stavu stávající komunikace je předpokládána sanace podkladních vrstev
v odhadovaném množství 70% z celkové plochy. Sanace podkladních vrstev bude provedena
výměnou stávajícího materiálu v tl. min. 150mm. Sanace bude provedena v místech, kde
nebude zajištěna dostatečná předepsaná únosnost 80MPa.

Vzhledem k významu a umístění stavby se předpokládá celková uzavírka komunikace. V
rámci dopravně inženýrských opatření bude vyznačena objízdná trasa po silnici III/3023
směrem na Vernéřovice a Březovou. S ohledem na zachování obslužnosti železniční zastávky
je předpoklad rozdělení stavby na dvě etapy:
• 1. etapě bude realizován úsek od silnice III/303 25 k železničnímu přejezdu.
• 2. etapě bude realizován úsek od železničního přejezdu na hranici katastrálního
území.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Adamem Benešem,
IČO: 04803302, se sídlem Žďárky 224, 549 37 Žďárky. Projektová dokumentace tvoří přílohu
č. 3 zadávací dokumentace.
2.3 Prohlídka místa plnění:
Zadavatel umožní všem zájemcům oprávněným k předložení nabídky prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické dohodě s panem Josefem Gorganem
(mobil + 420 606 878 489).
2.4 Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

3. Obchodní podmínky
Závazný návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 4 této výzvy k podání nabídek. Změny
v návrhu SoD ze strany účastníka jsou nepřípustné. Návrh smlouvy musí být podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to způsobem uvedeným v příslušné
listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není
předložením návrhu smlouvy, nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí
takového účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
V návrhu smlouvy musí být nabídnutá cena definována jako nejvýše přípustná.
Vybraná ujednání z přílohy č. 4:
a) záruku za jakost: všech částí stavebních prací v měsících – 48 měsíců
b) předpokládaný termín zahájení: od 1.4.2020 (dle klimatických podmínek)
nejzazší termín dokončení díla: do 30.6.2020
c) Platební podmínky - platební podmínky - cena za provedení díla bude uhrazena v jedné
splátce a to na základě faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení, fakturu je zhotovitel
oprávněn vystavit po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla
bez závad a nedodělků nebo po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
Zálohy nebudou poskytovány.
d) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-- Kč za každý i
započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli.
e) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý i
započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla
z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či
záruční vadu.
f) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.


Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho
předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s návrhem smlouvy a veškerými obecně
závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami
užívanými v ČR a EU v době uzavření smlouvy a provádění díla.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Účastník o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:
a) základní způsobilost
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Pro účely podání nabídky účastník prokazuje splnění základní způsobilosti pouze
prostřednictvím čestného prohlášení uvedeným v příloze č. 2.
b) profesní způsobilost
ba) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
bb) dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, např.:
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. živnostenské oprávnění
c) technická kvalifikace
k prokázání technické kvalifikace doloží účastník seznam významných stavebních prací
provedených dodavatelem (účastníkem) za posledních 5 let vč. uvedení ceny, doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele
Nabídka může obsahovat kopie uvedených dokladů.
5. Způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky, na kterou podává svoji nabídku.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude zpracována podle členění dle přiložené technické dokumentace příloha č. 3. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem
bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře „Krycí list nabídky – příloha
č. 1“, která je součástí výzvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k
realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady,
předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem apod.) Nabídková cena bude
stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení
předmětné zakázky. Nabídková cena musí být platná až do 31. 12. 2020.
Účastník prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
a)
celkovou rekapitulací na krycím listu nabídky – tj. soupisem celkové ceny bez daně,
výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny vč. DPH ve shodném
členění
b)
položkovými rozpočty na jednotlivé objekty stavebních prací vyplněné ve všech
položkách výkazu výměr
Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Obsah a zpracování nabídky
- Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení – originál v písemné podobě a v českém
jazyce nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky „Souvislá údržba ul. Březová – NEOTEVÍRAT“, na
které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
- Zadavatel upřednostňuje číslování všech listů nabídky včetně příloh vzestupnou řadou
- Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně
příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
- Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu
z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc
musí být součástí dokumentace účastníka.
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- Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky účastník využije přílohu č. 1 výzvy.
Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje.
- Doplnění, přepisování nebo úpravy jakéhokoliv ustanovení do návrhu smlouvy nebo jiných
příloh účastníkem, které by následně zadavatel shledal, jako rozporuplné se zadávacími
podmínkami, je vždy jednoznačným důvodem k vyloučení nabídky takovéhoto účastníka ze
zadávacího řízení.
Nabídka bude obsahovat:
- krycí list nabídky (příloha č. 1)
- čestné prohlášení dle vzoru (příloha č. 2)
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
- oceněný výkaz výměr (příloha č. 3)
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
- podpis oprávněné osoby oprávněné za účastníka jednat a podepisovat dle oprávnění
k podnikání popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí
být součástí nabídky,
- cenová nabídka musí obsahovat zadavatelem předloženou celkovou rekapitulaci ceny
v členění dle jednotlivých objektů stavebních prací, v textové části bude uvedeno, že
nabídková cena obsahuje veškeré náklady účastníka k realizaci stavby, nabídková cena
je cenou nejvýše přípustnou. Cenová nabídka bude doložena kompletním rozpočtem
účastníka,
- další požadavky vyplývající z této výzvy.
7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. V případě rovnosti
nejnižších nabídkových cen více dodavatelů, bude vítězná ta dříve podaná.
8. Lhůta a místo pro podávání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 11.2019 v 17.00 hodin.
Nabídky mohou být podány ve lhůtě pro podání nabídek osobně na OÚ Jetřichov, Jetřichov
126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3. Nabídky lze zaslat i poštou nebo jiným přepravcem na
adresu zadavatele. V tomto případě je rozhodující, aby termín doručení na OÚ Jetřichov byl
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče. Při
posuzování včasného či opožděného podání nabídky je rozhodující datum a čas vyznačený při
obdržení obálky na OÚ Jetřichov. Nabídka musí být podána v zalepené obálce, na které bude
uvedeno obchodní firma/název a sídlo/adresa uchazeče a nápis „Souvislá údržba ul. Březová
– NEOTEVÍRAT“.
Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne 27.11.2019 v 17:15 hodin v sídle
zadavatele (kancelář starosty, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3).
9. Závěrečná ustanovení a další podmínky zadavatele
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Adresa pro vyžádání si dodatečných informací
Žádosti o dodatečné informace doručí účastníci nebo zájemci ve stanovené lhůtě e-mailem na
adresu: RNDr. Tomáš Kytlík (tomas.kytlik@seznam.cz) zároveň poštou na adresu zadavatele.
Forma vyžádání dodatečných informací
Žádost o dodatečné informace musí být písemná.
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Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí účastníků o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem
účastníkům o veřejnou zakázku, kteří byli osloveni. Změna bude provedena písemnou
formou.
Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.
Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku řízení mu
nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení, ani se
zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení.
Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků,
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu,
nejpozději však do uzavření smlouvy.
Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
platných norem.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a všech jejich změn a dodatků na Profilu
zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb. Tato smlouva o dílo a informace v ní obsažené nejsou
předmětem obchodního tajemství Zhotovitele.
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky se splněním výše uvedených
podmínek.
Tento dokument „Zadávací dokumentace“ obsahuje 5 stran textu.
Jetřichov dne 04. 11. 2019
za zadavatele
Digitálně podepsal
Josef
Josef Gorgan
Datum: 2019.11.04
Gorgan
07:09:39 +01'00'
.............................................................

Josef Gorgan
starosta

Přílohy (budou zaslány do Vaší e-mailové schránky):
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 – Výkaz výměr
Příloha č. 4 – Vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace
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