Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
a výzva k podání nabídek
na zakázku „Revitalizace centra obce č. pozemku 69“
Obec Městečko vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu a vyzývá dodavatele, kteří splňují
kvalifikační předpoklady, k podání nabídky.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která není zadávána postupem dle
zákona, ale zadavatel je povinen dodržet základní zásady dle §6 zákona.
1.

Informace o zadavateli zakázky

Zadavatel:
Adresa:
Zastoupení:
IČ:
Plátce DPH:
E-mail:
Tel.:
2.

Obec Městečko
Městečko 70
270 23
Jaroslav Jirásek, starosta
00244058
obec není plátce DPH
urad@obec-mestecko.cz
312 310 120

Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce - Revitalizace centra obce č. pozemku 69.
Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v přiložené dokumentaci (dále jen „projektová
dokumentace“). Realizace se předpokládá v souladu s touto projektovou dokumentací a příslušnými
právními předpisy, zejména stavebními a technickými požadavky.
3.

Termín a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění:
1. srpen 2020
Předpokládaný termín odevzdání stavebního díla: 30. listopad 2020
Plnění může být dohodou mezi zadavatelem a dodavatelem v odůvodněných případech posunuto.
Místo plnění zakázky se nachází na území obce Městečko – bližší vymezení je v projektové
dokumentaci.
4.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace zahrnuje tyto zadávací podmínky, doporučenou podobu krycího listu
nabídky, vzorové čestné prohlášení k prokázání splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů,
vzorovou smlouvu o dílo a projektovou dokumentaci.
Projektová dokumentace je přiložena k těmto zadávacím podmínkám. Prohlídka místa plnění je
možná individuálně (místo je veřejné přístupné), případně po tel. dohodě.
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5.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je:
cena bez DPH:
484 478,- Kč
DPH:
101 740,- Kč
celková cena včetně DPH: 586 218,- Kč
6.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením podle přiloženého
vzoru, a dále aktuálním výpisem ze živnostenského rejstříku dokládajícím oprávnění k podnikání
v oboru, a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.
Čestné prohlášení musí být originálně podepsané oprávněnou osobou dodavatele, ostatní doklady k
prokázání kvalifikace postačí předložit v prosté kopii.
7.

Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny standardním postupem v souladu s principy zákona o zadávání
veřejných zakázek. Věcné hodnocení proběhne u nabídek, které splní formální požadavky na
nabídku a na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele.
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena včetně DPH.
8.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky zakázky jsou uvedeny ve vzorovém znění smlouvy o dílo, který je součástí
zadávací dokumentace. Podáním nabídky dodavatel přistupuje na podmínky dle vzorové smlouvy.
Úhrada bude probíhat průběžně. Zhotovitel předloží po provedení prací oceněný soupis
provedených prací. Po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, která bude po schválení
zadavatelem uhrazena do 14 dní.
9.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace ve zjednodušené podobě je přiložena k těmto zadávacím podmínkám.
10.

Forma a podoba nabídky

Nabídka musí být zpracována písemně v jednom vyhotovení v českém jazyce. Případné doklady v
jiných jazycích je nutné opatřit alespoň prostým překladem.
Pro zjednodušení přípravy nabídky zadavatel zpracoval vzorovou dokumentaci, kterou doporučuje
předložit v této podobě:
1. vyplněný a originálně podepsaný krycí list nabídky obsahující nabídkovou cenu a nezbytná
prohlášení k podmínkám zakázky.
2. originálně podepsané čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
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3. aktuální výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad o oprávnění k podnikání, aktuální výpis
z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán. Obojí postačí v prosté kopii.
Dodavatel nemusí vyplňovat vzorovou smlouvu o dílo. Podáním nabídky přistupuje na její znění
obsažené jako součást zadávací dokumentace. Smlouva bude uzavřena s vítězným dodavatelem.
Zadavatel doporučuje nabídku svázat nebo jinak upravit nerozebíratelným způsobem a rovněž
doporučuje jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů očíslovat vzestupnou nepřerušovanou
číselnou řadou.
11.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Písemnou nabídku je nutno doručit osobně nebo poštou zaslat v uzavřené obálce s označením:
„Revitalizace centra obce č. pozemku 69 – NEOTVÍRAT“
nejpozději do 25. května 2020 10.00 hodin, na adresu:
Obec Městečko
Městečko 70
270 23
V případě zaslání poštou musí být nabídka v dané lhůtě DORUČENA.
12.

Termín a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek proběhne 25. května 2020 od 10.00.
Dodavatelé, kteří předloží nabídku splňující zadávací podmínky, budou o výsledku hodnocení
vyrozuměni. Otevírání obálek může být přítomna 1 osoba za každého dodavatele (samotný
dodavatel, statutární orgán nebo osoba zmocněná plnou mocí).
13.

Další podmínky

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. V případě podání více nabídek jedním nebo
společně více dodavateli budou všechny tyto nabídky z hodnocení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit vyhlášené nabídkové řízení, případně neuzavřít smlouvu o dílo
se žádným z dodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem o úpravách
smlouvy o dílo, které by mohly vést k efektivnějšímu a ekonomičtějšímu plnění. Tyto změny však
nebudou podstatné a nebudou v žádném ohledu vést ke zvýhodnění vybraného dodavatele.
Výběrové řízení dle této výzvy je veřejnou zakázku malého rozsahu. V souladu s ustanovením §31
zákona o zadávání veřejných zakázek se u této zakázky vychází ze zásad §6 zákona.
Všechny předložené nabídky zůstanou u zadavatele. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady na
zpracování a předložení nabídek.
V průběhu lhůty pro podání nabídek mohou být dodavatelům osobně zodpovězeny přiměřené
dotazy vztahující se k podrobnostem předmětu této zakázky při dodržení zásad rovného zacházení,
transparentnosti a zákazu diskriminace v souladu §6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
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Předložením nabídky dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných
fondů.
Dodavatel souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním dokumentace tohoto výběrového
řízení včetně smlouvy o dílo, ke kterému může v budoucnu dojít.
Předložením nabídky dodavatel potvrzuje vázanost obsahem své nabídky do konce zadávací lhůty.
Na záležitosti neupravené v zadávací dokumentaci včetně příloh se přiměřeně použijí příslušná
ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, případně dalších právních předpisů České
republiky.
V Městečku dne 7. května 2020

Jaroslav Jirásek

Digitální podpis:
07.05.2020
07:32
________________________

Jaroslav Jirásek
starosta
obec Městečko
Přílohy k zadávacím podmínkám:
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky - formulář
Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů
Vzor smlouvy o dílo
Dokumentace k provedení díla
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná ve smyslu ustanovení a §31, při dodržení zásad §6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Název veřejné zakázky: „Revitalizace centra obce č. pozemku 69“
2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupení:
Telefonický kontakt:
E-Mail:
2.2. Dodavatel :
Firma:
Místo podnikání / sídlo:

Obec Městečko
Městečko 70, 270 23
00244058
Jaroslav Jirásek
312 310 120
urad@obec-mestecko.cz

IČ:
DIČ:
Zastoupení:
Telefonický kontakt:
E-mail :
3. Celková nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH (základ 21% DPH):
Cena celkem bez DPH (základ 15% DPH):
Cena za plnění osvobozené od DPH:
Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
DPH 15%:
Celková konečná cena včetně DPH:
4. Termín konečného odevzdání díla
Dílo bude odevzdáno nejpozději:
30. listopadu 2020
5. Prohlášení dodavatele
Dodavatel bezvýhradně přistupuje k zadávacím podmínkám včetně návrhu Smlouvy o dílo.
Dodavatel prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
V ____________ dne ___. _______________ 2020

_____________________
Jméno:
Funkce:
Firma:
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Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Zhotovitel:
sídlo:
zastoupení:
IČ:
DIČ:
(dále jen „dodavatel“)
Já, níže podepsaný jako osoba oprávněná jednat jménem dodavatel prohlašuji, že:
Já, níže podepsaný jako osoba oprávněná jednat jménem dodavatele prohlašuji, že dodavatel,
případně i členové statutárního orgánu:
a) nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný
čin uvedený v příloze č. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek nebo za obdobný trestný čin,
b) nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku nezaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa, insolvenční řízení nebo obdobné úkony.
Pro případ nesouladu výše uvedených prohlášení se požadavky zákona o zadávání veřejných
zakázek uchazeč čestně prohlašuje splnění předpokladů v rozsahu zákona o zadávání veřejných
zakázek s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o zakázku malého rozsahu.

V ____________ dne ___. _______________ 2020

_____________________
Jméno:
Funkce:
Firma:
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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "občanský zákoník")
Objednatel:
sídlo:
IČ:
zastoupení:
(dále jen „objednatel“)

Obec Městečko
Městečko 70
270 23
00244058
Jaroslav Jirásek, starosta

a
Zhotovitel:
sídlo:
zastoupení:
IČ:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel“)
I.
Předmět smlouvy
1.1.

Předmětem smlouvy je realizace díla „Revitalizace centra obce č. pozemku 69“ vymezeného v
přiložené dokumentaci. Realizace se předpokládá v souladu se zpracovanou dokumentací k dílu,
stavebními předpisy a dalšími příslušnými právními předpisy a technickými požadavky (dále jen
„dílo“).

1.2.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést a objednatel se zavazuje dílo za podmínek dále
uvedených převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

1.3.

Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci stavby.

1.4.

Realizace předmětu plnění smlouvy zahrnuje veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak,
aby dílo po dokončení splnilo všechny požadavky a sloužilo svému účelu, včetně náležité
dokumentace k realizaci a výsledku díla.
II.
Cena díla a platební podmínky

2.1.

Cena díla je stanovena takto:
celková cena bez DPH:
DPH:
celková cena vč. DPH:

2.2.

________________,- Kč
________________,- Kč
________________,- Kč

Úhrada bude probíhat průběžně. Zhotovitel předloží po provedení prací oceněný soupis
provedených prací. Po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, která bude po schválení
zadavatelem uhrazena do 14 dní.
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III.
Doba plnění
3.1.

Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:
zahájení plnění díla
ukončení plnění zakázky předání díla

1.8.2020,
30.11.2020.

Plnění může být v odůvodněných případech posunuto.
3.2.

Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, pokud je dokončeno bez
vad.

3.3.

Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení
převezme, pokud případné vady nebo nedodělky neznemožňují užívání díla. Případně zjištěné vady
nebo nedodělky budou bezodkladně odstraněny.
IV.
Podmínky provádění díla

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost
a ochranu zdraví osob provádějících stavbu a při provádění díla se zavazuje činit opatření zamezující
vzniku vad.

4.4.

Zhotovitel při plnění díla nepoužije materiál, o kterém je známo, že je škodlivý nebo nemá
požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná.
V.
Ostatní ujednání

5.1.

Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a nese odpovědnost
za škody způsobené prováděním díla.

5.2.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a
převzetí díla.

5.3.

Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní
stranou.

5.4.

Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, se stává osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

5.5.

Smluvní strany předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím
plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může
v budoucnu dojít.

5.6.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely
svobodně, vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

5.7.

Na záležitosti neupravené touto smlouvou se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského
zákoníku, stavebního zákona, případně dalších právních předpisů České republiky.

8/9

Městečko, ___. ______________ 2020

_____________________
Jaroslav Jirásek
starosta
Obec Městečko

_____________________
Jméno:
Funkce:
Firma:
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