Zadavatel:

Obec Heřmaneč
Heřmaneč 20
378 53 Strmilov
IČ/RČ: 00477010
Telefon: 728 231 234
Email: info@hemanec.cz

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podmínky zadání zakázky o nejvhodnější nabídku k uzavření smlouvy o dílo v souladu
s podmínkami směrnice k zadávání veřejných zakázek směrnice obce malého rozsahu

Zadavatel:

Název zakázky:

Obec Heřmaneč

„Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury
v obci Heřmaneč“

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název zakázky: Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury v obci Heřmaneč
Název zadavatele:
IČ zadavatele:
Právní forma:
Adresa zadavatele:

Obec Heřmaneč
00477010
obec
Heřmaneč 20
378 53 Strmilov

Kontaktní osoba zastupující zadavatele:
jméno: Zdeňek Mayer
tel.:
728 231 234
e-mail: info@hermanec.cz
Předmět zakázky:
Rekonstrukce chodníků.
Technické parametry předmětu zakázky:
Projekt řeší zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury v obci Heřmaneč. Jedná se konkrétně o
rekonstrukci chodníků v části obce. Rozsah prací projektu se týká stavebního objektu SO
101.2 úsek B (staničení 0,00-0,106.55). Rozsah je charakterizován položkovým rozpočtem
s výkazem výměr.
V případě uvedení výrobce nebo druhu technologie v materiálech výběrového řízení, jde
pouze a jenom o stanovení kvality materiálu či úrovně technologie.
Druh zakázky: stavební práce
Klasifikace předmětu plnění: 45000000-7 – Stavební práce
2. Hodnotící kritéria:
Rozhoduje nejnižší nabídková cena.
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek
slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.
Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samotně DPH (sazba DPH 21 %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena
„nejvýše přípustná“!
Platební podmínky:
Způsob vystavení daňového dokladu:
Daňový doklad bude vystaven uchazečem za skutečně odvedenou práci prostřednictvím
měsíční fakturace.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů od dne doručení
daňového dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradě v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Pozastávka části plateb: ne
Zadavatel není plátcem DPH.
4. Zadávání části zakázky:
Zakázka bude plněna v rámci jedné etapy. Umístění je specifikováno celkovou situací, která
je nedílnou součástí smlouvy.
5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
6. Poskytování dodatečných informací:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
7. Absolutně vymezené obchodní podmínky:
7.A. Dodací podmínky
začátek plnění zakázky
konec plnění zakázky:

08.08.2022
30.10.2022

7.B. Záruční podmínky
Záruční doba se stanovuje na 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla ze strany
objednatele.
8. Pokyny pro zpracování nabídky





Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl.
Nabídka bude zaslána v zapečetěné obálce s označením “Rekonstrukce chodníků v k.ú.
Kostelní Vydří“.
Nabídka bude obsahovat údaje o uchazeči v tomto členění

-

Podepsaný a doplněný „Titulní list nabídky“ – samostatná příloha
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti – samostatná příloha
Doklady prokazující profesní způsobilost
Podepsaný doplněný „Návrh smlouvy o dílo“ – samostatná příloha
Oceněný soupis stavební prací, dodávek a služeb

Základní způsobilost
Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení – viz.
samostatná příloha. Tento dokument bude podepsán všemi statutárními zástupci uchazeče o
zakázku.
Profesní způsobilost
Uchazeč prokáže předložením:
- Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje, předložený doklad musí prokazovat splnění základní
způsobilost. Stačí v kopii a informativní podobě.
- Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
9. Nesoulad údajů o zakázce:
V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsažených v různých částech zadávací
dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních
podmínkách (Návrh smlouvy o dílo).
10. Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

11. Další podmínky
Zadavatel si vymezuje právo zrušit toto zadávací řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy, a
to bez udání důvodu.
Zhotovitel stavby v případě potřeby požádá v dostatečném předstihu před vlastním
prováděním stavby u příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Dačice – odboru
dopravy o povolení zvláštního užívání silnice III/40620 pro provádění stavebních prací včetně
zajištění nutných náležitostí podání.

Podání nabídky nejpozději do:

Otvírání obálek:

1.8. 2022 16:00 hod.
na adresu zadavatele: Obec Heřmaneč
Heřmaneč 20
378 53 Strmilov
1.8. 2022 18:00 hod
na adrese zadavatele: Obec Heřmaneč
Heřmaneč 20
378 53 Strmilov

Pokud nebude nabídka zástupci zadavatele doručena ve lhůtě pro podání nabídek, nepovažuje
se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží, nabídka doručená po uplynutí
lhůty pro podání nabídek se uchazeči nevrací.

V Heřmančí dne 5.7. 2022

…………………………………
Zadavatel – starosta obce
Přílohy:

Návrh smlouvy o dílo
Výkaz výměr – slepý rozpočet
Projektová dokumentace
Čestné prohlášení
Titulní list nabídky

