VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ
ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU:
„DOLNÍ DVŮR – OPRAVA MOSTU M10“
1)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obec Dolní Dvůr
Sídlo: Dolní Dvůr 78, 543 42 Dolní Dvůr
IČ: 00277754
Zastoupené: Ing. Martinem Bělovským, starostou obce
Telefon: 739 416335, email: starosta@dolnidvur.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-dolni-dvur
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle §§ 6, 27
a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Informace o předmětu plnění veřejné
zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je
nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96, odst. 1 zákona na profilu
zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-dolni-dvur
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“). Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky,
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že
uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace
obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny
požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat
zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.
Informujeme Vás, že jsou-li součástí Nabídky či jejích příloh osobní údaje, Zadavatel tyto údaje
zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a prováděcí
legislativou, za účelem administrace veřejné zakázky, a to po dobu 5 let, netrvá-li oprávněný zájem
Zadavatele déle.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že tato Výzva je souhrnem požadavků zadavatele,
nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které Výzva
odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými ve Výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních
norem, zejména zákona.
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2)

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadanou v souladu s § 6, § 27 a §
31 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“), na kterou se
nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.
Název:

„Dolní Dvůr – oprava mostu M10“

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

Kód CPV:

45221100-3 Stavební úpravy mostů

3)

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je oprava mostu M10, který přemosťuje Husí potok v trase místní
komunikace 14c v místní části Luisino údolí.
Stávající most je trvalý o jednom mostním otvoru. Nosná konstrukce mostovky je tvořena pěti nosnými
trámy z ocelových nosníků výšky 380m obetonované moniérkou s betonářskou výztuží podélných
profilů R16, které jsou převázány třmínky R16. Trámy podpírají křížem vyztuženou železobetonovou
desku cca tl.120mm. Výztuž R12. Beton hrubozrnný s valounky. Betonářská výztuž trámů je částečně
obnažená, poškozená rzí, spodní pásnice ocelových nosníků obnažená, degradace rzí. V podhledu
zastiženy zbytky rádlovacích drátů. Trámy jsou uloženy na kamennou stěnu napřímo (bez úložného
prahu a ložisek), do betonového prahu. Patrny zbytky bednění. Beton mostovky pórovitý, místy
protéká zejména v úrovni říms. Místy degradace betonu, kaverny až 50mm. Mostovku podpírají
mostní opěry, které zároveň tvoří nábřežní stěny koryta. Kamenné (žulové) částečně opracované
kamenné bloky tl. 250-280mm. V úrovni kolísaní hladiny (v. cca 400mm) jsou patrny kaverny, bloky
uvolněné nebo zcela odplavené. Místy vypraskané a uvolněné spáry s usazenou vegetací. Navazující
zdivo nábřežních stěn má rovněž vypraskané spáry a uvolněné bloky. Zdivo pravobřežní zdi u výtoku
se rozpadá. Mostní svršek je z živičného krytu tloušťky 40-60mm na proasfaltovaném makadamu. Na
okraji mostovky je dožilé ocelové zábradlí.
Demolován bude mostní svršek ve skladbě 60mm živičného krytu a 60mm proasfaltovaného
makadamu a ocelové zábradlí. Odstraněn bude uvolněný beton z rubu mostovky.
Projekt řeší opravu dožilých konstrukcí mostu, statickou stabilizaci podpěr a zároveň navýšení jeho
výhradní zatížitelnosti ze současných 3,5t na Vr=26t, Vn=21t. Opravený most zůstává na původním
místě, dojde k rozšíření stávající mostovky (4,75-4,85m) o 30cm vlivem nabetonování krajních říms.
Délka mostu zůstává původní, tj. 7,82 – 8,60m. Stávající kamenné podpěry mostovky šíře 260-280
mm – nábřežní stěny budou stabilizovány hloubkovým spárováním, dozděním kaveren a
železobetonovou moniérkou z rubu opěr. Železobetonovou moniérkou bude stabilizován navazující
úsek levobřežní opěry v délce 2,22m a úsek u pravobřežní opěry v délce 2,25m formou opěrné stěny
pro stabilizaci krajnice komunikace.
Směrové vedení komunikace v místě mostu zůstane zachováno v původní trase. Průtokový profil
koryta se nemění.
Realizovaná stavba bude financována z dotačních prostředků Ministerstva životního prostředí ČR Státního fondu životního prostředí ČR, Národního programu Životní prostředí Číslo výzvy –
5/2020 Podpora obcí v národních parcích, aktivita – 5.5.A Infrastruktura a vybavenost obcí.
Zadavatel také podal žádost o spolufinancování akce z prostředků Královéhradeckého kraje –
Programu obnovy venkova – 21POVU1. K datu vyhlášení veřejné zakázky probíhá vyhodnocování
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žádosti a schvalovací proces. V případě úspěchu této žádosti může být oprava mostu finančně
podpořena i z tohoto titulu
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace (technické zprávy, půdorysů, řezů):
Název PD:
Vypracoval:
Stupeň PD:
Datum:

„Dolní Dvůr – Luisino údolí, oprava mostu M10“
Ing. Jan Chaloupský – Projekční a průzkumný ateliér
U Hřiště 639, 541 01 Trutnov 2, IČO: 11164034
Projekt pro společné povolení
01-2021

Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Požadavky na postup výstavby, zvláštní podmínky:
Při provádění stavby bude zajištěna ochrana toku při stavební činnosti podle požadavků Správy
KRNAP a podmínek stavebního povolení. Bude zabráněno promíchání odstraňovaných zbytků
stavebního materiálu s přírodním substrátem v korytě toku. Po dokončení stavby budou z koryta
odstraněny všechny zbytky stavebního materiálu. Stavební technika bude zabezpečena tak, aby
nedocházelo k úniku provozních kapalin do vodního toku. Stavební materiál nebude skladován mimo
vyhrazené zpevněné plochy. Skladování stavebních materiálů bude realizováno mimo dosah
možného splavení. Při betonáži bude věnována zvýšená pozornost proti zamezení úniku cementu a
cementového mléka do vodního toku. Při provádění demoličních prací bude prostor zajištěn tak, aby
nedocházelo ke kontaminaci vodního toku stavební sutí.
Stabilizace paty podpěr mostu žlb. moniérkou bude prováděna při nízkém průtoku. Voda bude
odkloněna od místa sanace dočasnou bariérou z hlinitoštěrkovité zemní hráze proložené kameny
(materiál z místní lokality a naplavenin v korytě). Po vytuhnutí betonu bude koryto uvedeno do
původního stavu.
Po dobu stavby bude pěší obslužnost pro dotčené objekty nad mostem možná po mobilní provizorní
dřevěné lávce přes most, která bude aktuálně přemísťována dle postupu stavebních prací.
Pro dopravní obslužnost bude vytyčena trasa přes Strážné lom po horské silnici na Hříběcí boudy dále
po horské silnici pod Husí boudy a podél Husího potoka do Luisina údolí. Část trasy je vázána na
povolenku vjezdu do národního parku KRNAP.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu č.4 této zadávací
dokumentace.
Je-li v zadávací dokumentaci či technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek,
materiál, technologii, příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a to z toho důvodu, že stanovení
technických podmínek nemohlo být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V tomto případě je
účastník výběrového řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné či
lepší řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Zadavatel zvážil v souladu s § 6, odst. 4 zákona možnosti sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací v této veřejné zakázce a identifikoval níže uvedené
relevantní aspekty, které zohlednil v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky:
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně
odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek zohlednil tyto aspekty
sociálně odpovědného zadávání:
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Identifikované aspekty odpovědného
veřejného zadávání či inovací, které je
možné zohlednit ve veřejné zakázce
Mohou při plnění veřejné zakázky získat
práci osoby znevýhodněné na trhu práce?

Přijatá opatření či zdůvodnění proč zadavatel daný aspekt
v zadávacích podmínkách nezohlednil
Účastník veřejné zakázky se musí při podání nabídky čestně
zavázat, že pokud vznikne potřeba přijmout novou pracovní sílu
na pracovní pozici související s realizací veřejné zakázky, na
tuto pozici přijme osobu evidovanou na Úřadu práce a tato
osoba se bude aktivně podílet na plnění veřejné zakázky.
Zohledněno v čestném prohlášení, které tvoří přílohu číslo 3
této zadávací dokumentace.

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné
zakázky bude docházet k porušování
zákonného standardu pracovních podmínek
dle zákoníku práce, právních předpisů v
oblasti zaměstnanosti a BOZP? Případně je
relevantní v rámci veřejné zakázky hodnotit
lepší pracovní podmínky osob podílejících se
na plnění, nad rámec zákonného standardu
pracovních podmínek?

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné
zakázky může docházet k porušování
mezinárodních úmluv o lidských právech,
sociálních či pracovních právech, zejména
úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
uvedených v příloze X směrnice č.
2014/24/EU?

V zadávací dokumentaci je ustanoveno, veřejná zakázka bude
dodavatelem plněna v souladu se všemi obecně závaznými
právními předpisy a platnými normami, které se vztahují
k předmětu plnění veřejné zakázky, tedy i zákonných standardů
pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů
v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
Zadavatel požaduje po dodavateli předložit jako součást nabídky
čestné prohlášení o tom, že při plnění zakázky nebude docházet
k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti
a BOZP
V zadávací dokumentaci je ustanoveno, veřejná zakázka bude
dodavatelem plněna v souladu se všemi obecně závaznými
právními předpisy a platnými normami, které se vztahují
k předmětu plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje po dodavateli předložit jako součást nabídky
čestné prohlášení, že při plnění zakázky nebude docházet
k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech,
sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní
organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č.
2014/24/EU.

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů environmentálně
odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu
hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání
a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro
výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.
Zadavatel nevyužije složitějšího řešení hodnocení podle kritérií kvality OVZ , jelikož dle jeho názoru
takový postup nepřináší větší pozitivní efekt. Zvolený postup akceptuje všechny zásady § 6 ZZVZ a
zásady 3E přiměřeně.
4)

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo
změnit předpokládaný termín plnění s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení. Zadavatel
si vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení stavebních prací a po vzájemné dohodě předpokládanou
lhůtu plnění veřejné zakázky upravit.
Zahájení plnění se předpokládá:
Ukončení plnění se požaduje:

od 01. 08. 2021
do 31. 10. 2021 (kompletní předání díla)
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5)

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu v souladu s pravidly stanovenými v §§ 16 – 23 zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

6)

1 500 000 Kč bez DPH

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení je Celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnocena bude nabídková celková nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní realizaci předmětu
plnění uvedená ve smlouvě a v Krycím listu nabídky. Nabídky budou seřazeny vzestupně podle výše
hodnotícího kritéria, jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která se umístí na 1. místě v pořadí.

7)

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně
případných souvisejících nákladů. Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a nejvýše
přípustná.
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za celé plnění zakázky celou částkou, a to na základě
ocenění jednotlivých položek soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 6 této zadávací
dokumentace). Kompletní oceněný soupis s výkazem výměr prací bude přílohou Návrhu smlouvy
o dílo. Nabídkovou cenu vzniklou oceněním soupisu prací s výkazem výměr uvede dodavatel do
krycího listu nabídky (příloha č. 1 tohoto Oznámení) a do návrhu smlouvy o dílo.
Celková nabídková cena se určí následujícím způsobem
• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.
• Nabídková cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen
a kompletní realizací stavby a zisk uchazeče.
• Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“.
• Nabídková cena bude uvedena v CZK v následujícím členění: nabídková cena bez DPH,
samostatná výše DPH (sazba DPH) a nabídková cena včetně DPH.
• Uchazeč je povinen doplnit nabídkovou cenu do závazného návrhu Smlouvy o dílo
(Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo), Krycího listu nabídky (Příloha č. 1) a do položkového
rozpočtu VV (Příloha č. 6).
• Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
• Zadavatel připouští možnost navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě
zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude nabídková
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v den zdanitelného plnění dodatkem ke
smlouvě.

8)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou obsaženy ve vzoru Smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací
dokumentace.
Uchazeč o veřejnou zakázku použije Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 4) této výzvy. Návrh smlouvy
o dílo musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu
statutárním orgánem zmocněnou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém
případě součástí Návrhu smlouvy o dílo. Předložení nepodepsaného Návrhu smlouvy o dílo,
popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného Návrhu smlouvy
o dílo.
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V Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4) není uchazeč oprávněn měnit jakákoliv ustanovení, uchazeč
není oprávněn doplňovat jakákoliv ustanovení a upravovat text smlouvy. Uchazeč doplní pouze údaje
nezbytné pro vznik návrhu kupní smlouvy – zejména identifikační údaje, cenové údaje a případně jiné
údaje, které zadavatel požaduje (označeno šedivou barvou).

9)

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Základní způsobilost
Dodavatel v nabídce k prokázání základní způsobilosti předloží čestné prohlášení o tom, že není
dodavatelem, který:
▪ byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
▪ má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
▪ má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
▪ má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
▪ je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a)
b)
c)

tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
d)
e)

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Pozn. vzor čestného prohlášení je v příloze č. 2 této zadávací dokumentace
Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíců k datu podání nabídky.
• dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (výpis ze ŽR)
• dokladu prokazujícího autorizaci v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“. Není-li uchazeč
držitelem této autorizace, může splnit tento bod profesní kvalifikační způsobilosti prostou kopií
dokladu prokazujícího tuto autorizaci jiné osoby a čestným prohlášením o způsobu spolupráce
s touto autorizovanou osobou.
Dodavatel předkládá dokumenty k prokázání kvalifikace v prosté kopii, zadavatel si vyhrazuje právo
vyžádat si od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy o dílo jakékoliv z výše uvedených
dokladů v originále.
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Technická kvalifikace
•

•

Uchazeč předloží Seznam stavebních prací s uvedením nejméně 3 stavebních akcí v oblasti
dopravní infrastruktury (Příloha č. 3) realizovaných uchazečem v posledních 5 letech
v hodnotě min. 1 000 000 Kč bez DPH / 1 akce (např. práce při výstavbě / rekonstrukci
komunikací, dopravních staveb, zpevněných ploch, parkovišť atd.)
Přílohou seznamu musí být Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací
(uveden název akce, datum plnění, stručný popis a rozsah PD, razítko a podpis objednatele).

Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele:
V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace sám, je oprávněn
prokázat tuto část prostřednictvím poddodavatele (toto se netýká základních kvalifikačních
předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku). V takovém případě uchazeč ve své nabídce předloží
prohlášení tohoto poddodavatele, že se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace.
Zadavatel umožňuje prokázání kvalifikace prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů a prokázání kvalifikace pomocí Systému certifikovaných dodavatelů.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10)

Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa plnění nebude organizována, místo je veřejně přístupné.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11)

Místo pro podání nabídky: Obec Dolní Dvůr, Dolní Dvůr 78, 543 42 Dolní Dvůr.
Nabídky je možné podat osobně do podatelny zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek
takto:
-

osobně do podatelny zadavatele (pondělí 08:00 – 17:00 hod., čtvrtek 14:00 – 17:30 hod.,
pátek 8:00 – 12:00 hod.)
poštou na adresu zadavatele

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Ing. Martin Bělovský, starosta, tel.: +420 739 416 335,
email: starosta@dolnidvur.cz

Lhůta pro podání nabídek končí 22.4. 2021 v 16 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za
okamžik doručení nabídky považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Otevírání obálek
bude provedeno ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti uchazečů.
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem
„NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou dodavatele.

12)

POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena jako „ORIGINÁL“ a součástí této nabídky musí být kompletní nabídka na
datovém nosiči (vč. podpisu ve formátu .*pdf) a také návrh smlouvy v editovatelném formátu (např.
*.doc, *. docx). V případě rozporů mezi nabídkou v listinné podobě a kopií na datovém nosiči se
považuje za rozhodný text originálního vyhotovení v listinné podobě.
Zadavatel požaduje, aby na datovém nosiči byl předložený vyplněný a oceněný soupis prací ve
formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.

7

Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad
nesmí obsahovat opravy, překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.
Nabídka bude obsahovat podepsaný návrh Smlouvy. Součástí zadávacích podmínek je vzor
smlouvy. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje, aniž by změnil či jinak přepsal ostatní
části návrhu smlouvy. Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat dodavatele učiní
součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávací
dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávací
dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení
dodavatele z další účasti v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud
zastupuje dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné tohoto dodavatele zastupovat, musí být
součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování dodavatele. Tato plná moc
musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Nabídka vč. dalších dokladů a příloh, musí být svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými
listy včetně příloh.
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Vyplněný Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti
Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
Oceněný soupis prací položkového rozpočtu
Čestné prohlášení o splnění požadavků OVZ
Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.
Nabídka musí být zpracována písemně v českém nebo slovenském jazyce.
13)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY A POŽADAVKY

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř.
elektronický nástroj) nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
kontaktní osoba: Ing. Martin Bělovský – starosta, email: starosta@dolnidvur.cz
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným
způsobem, jako uveřejnil nebo zaslal tuto zadávací dokumentaci nejméně 2 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez
předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek, každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů – internet,
rejstříky, databáze, atd.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně zrušit zadání této zakázky bez
udání důvodu.
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Uchazečům nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložili na kompletaci soutěžní nabídky.
Uchazeč není oprávněn podávat opravné prostředky proti úkonům zadavatele (jedná se o VZMR na
stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Prohlášení k základní kvalifikační způsobilosti
Příloha č. 3 – Prohlášení uchazeče o referencích
Příloha č. 4 – Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace
Příloha č. 6 – Soupis prací - položkový rozpočet
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o splnění požadavků OVZ

V Dolním Dvoře, dne 30.3. 2021
………………………….
Ing. Martin Bělovský
starosta

Ing.
Martin
Bělovský
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