Obec Josefův Důl

IČ 00262391
Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
ve smyslu § 6 v návaznosti na § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

PROGRAM:
„DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH“

Zadavatel veřejné zakázky
Obec Josefův Důl

468 44 Josefův Důl

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
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Preambule
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci poptávkového
řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené
v § 6 zákona.
1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele
Statutární zástupce
Sídlo
IČ
Telefon
E-mail
Web
Kontaktní osoba

:
:
:
:
:
:
:
:

Obec Josefův Důl
Jan Miksa, starosta obce
Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl
00262391
+420 607 689 415
podatelna@josefuvdul.eu
http://www.josefuvdul.eu/
jméno : Božena Kašparová
funkce : účetní
e-mail : uctarna@josefuvdul.eu
telefon : +420 602870211
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2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Demolice objektu č. p. 142 – 145 v Josefově Dole, část obce Dolní Maxov
v rozsahu projektové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek.
2.2. VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Demolice bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich změnami,
technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami.
Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí.
Při stavebních – demoličních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhl. č.
363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technické zařízení při stavebních pracích a všechny
předpisy s tím související.
Specifikace objektů, které jsou předmětem veřejné zakázky :
Jedná se o demolici objektu č. p. 142, 143, 144, 145 v obci Josefův Důl k. ú. Dolní Maxov,
stpč. 233/12, 233/6, 233/10, 233/11. Objekt půdorysných rozměrů 77m x 11,6m, s jedním
podzemním a dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem, o obestavěném prostoru
10 500m3. Součástí demolice jsou rovněž ke každému objektu náležící kůlny s podezdívkou.
Předmětem veřejné zakázky je úplná likvidace vybouraných hmot, úprava terénu, včetně
dodání a rozprostření ornice a založení trávníku.
2.3. Kvalitativní parametry
Veškeré dodávky nabízené uchazečem musí splňovat české normy a zákonné předpisy.
2.4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Projektová dokumentace je vypracovaná Ing. Jiří Fólem, 1. máje 17, 466 04 Jablonec nad
Nisou, tel.: +420 483 706 022, e-mail: folprojekce@email.com
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že výzva k podání nabídky (dále jen
„výzva“) je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve výzvě, ale též ustanoveními příslušných
obecně závazných právních předpisů.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen
plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě či změny obchodních podmínek
budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další
účasti na zadávacím řízení.
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V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které plat
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použit i
jiných, minimálně stejně kvalitativně a technicky obdobných řešení.
2.5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celkem bez DPH v Kč

5 000 000,- Kč

2.4. MAXIMÁLNÍ A NEPŘEKROČITELNÁ NABÍDKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídková cena veřejné zakázky nesmí překročit částku:
Celkem bez DPH v Kč
Celkem včetně DPH v Kč

5 065 000,-Kč
6 128 650,-Kč

2.5. PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat veškeré dokumenty požadované zadavatelem, včetně informací
prokazujících splnění kvalifikace a návrh smlouvy.
Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, který je požadován a
specifikován v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako
neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek.
Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
2.6. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští pro žádnou část veřejné zakázky variantní řešení.
3.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění veřejné zakázky je obec Josefův Důl

4.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění 6/2017 : Předání staveniště do 5 dnů po doručení výzvy ze
strany objednatele a do 5 dnů od předání staveniště.
Předpokládaný termín ukončení plnění

5.

: 30. 9. 2017

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Uchazeč předloží doklady prokazující splnění kvalifikace pouze v jednom vyhotovení.
Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních
předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského
osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
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předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2
zadávacích podmínek.
5.1 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy a ZD.
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
1) prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona,
2) prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona.
5.2 Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona
Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky
podle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1
písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1
písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii. české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí
pobočky závodu
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) 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,
e) 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.
5.3 Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona
Účastník splňuje profesní způsobilost:
 analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:

o výpisem z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
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 analogicky dle § 77 odst. 2, písm. a) a c) zákona

o dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují:
o provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
o doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
5.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté
kopii.
Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost
analogicky dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

6.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY ZA PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky a to absolutní částkou v
českých korunách.
6.2. ČLENĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena nebude členěna.
6.3. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr včetně krycího listu
rozpočtu - viz příloha č. 2 výzvy. Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený
rozsah prací s tím, že nabídková cena musí být platná min. do doby dokončení stavby.
Uchazeč je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr. Dojde-li k nesouladu mezi
výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny
rozhodující výkaz výměr. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr a soupisu prací a
dodávek jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné.
6.4. NÁLEŽITOSTI NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, musí zahrnovat veškeré
náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně
všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí
rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje
nutné pro realizaci zakázky, dále dopravu do místa určení, žádné vícenáklady uvedené
mimo nabídku nebudou akceptovány.
6.5. PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny
nebo cla.
6.6. MAXIMÁLNÍ A NEPŘEKROČITELNÁ NABÍDKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Nabídková cena veřejné zakázky nesmí překročit částku:
Maximální a nepřekročitelná cena bez DPH 5 065 000,-Kč
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.

-

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
Fakturace bude provedena na základě faktury po předání předmětu zakázky a podpisu
předávacího protokolu.
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený
pověřenou osobou zadavatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje dodavatel v
položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. Ve faktuře bude
zúčtováno DPH dle platných předpisů.
Faktura - daňový doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude
zadavatelem vrácena zpět dodavateli k doplnění.
Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dní ode dne průkazného doručení faktury
potvrzené pověřenou osobu zadavatele. Zadavatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu
splatnosti.

-

-

8.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b)
nejnižší nabídková cena bez DPH v Kč.
Při hodnocení bude přihlíženo ke skutečnosti, zda zájemce realizoval v posledních třech
letech obdobnou zakázku na demoliční práce v rozsahu min. 2 000 000,- Kč.

9.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
-

-

10.

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky
stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky
právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč
nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Závazný návrh smlouvy o dílo je přílohou
č. 4 výzvy k podání nabídek. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná
uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem smlouvy o dílo a nesmí vyloučit či
žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu „smlouvy
o dílo“ uvedené.
Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

ČLENĚNÍ NABÍDKY
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této výzvy)
Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh
Doklady k prokázání kvalifikace
Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě
Návrh smlouvy dle bodu 9. této výzvy
Další přílohy (nepovinné)
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LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

11.

-

Poštou na adresu : Obec Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl
Osobně se nabídka podává zadavateli do podatelny v úředních hodinách (Po, St 8:00 - 17:00
hod., Út, Čt 8:00 - 14:30 hod., Pá 8:00 - 13:00 hod.), na adrese Obecní úřad Josefův Důl,
Dolní Maxov 218
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 22.5.2017 do 17:00 hod.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).

12.

ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 30 dní.

13.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
13.1. OZNAČENÍ NABÍDKY
Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako výtisk č. 2.
Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 142 – 145 V JOSEFOVĚ DOLE“ - NEOTEVÍRAT
13.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této výzvě.
13.3. DALŠÍ POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána uchazečem, resp. osobou
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k
takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně
ověřenou kopii plné moci.
13.4. ÚPRAVA NABÍDKY
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být
zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku
s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud nabídka bude
obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní
nabídkou uchazeče.
- Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu,
telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „krycím listu“ své
nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude
přesto považována za doručenou.
- Další informace - dotazy, konzultace:

8/14

 Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci telefonicky. Odpovědi na dotazy jednotlivých uchazečů budou v co
nejkratším možném termínu zaslány písemně nebo e-mailem vždy všem zájemcům.
DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

14.

-

Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vybraným uchazečem až po vydání
rozhodnutí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na uvedenou akci.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, a to i bez udání důvodů.
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení.
Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky, které musí být spolu s další
dokumentací o zadání veřejné zakázky archivovány.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

V Josefově Dole dne 28/4/2017
………………..………………
za zadavatele
Jan Miksa
starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

PŘÍLOHY:
1.
2.
3.
4.

Vzor krycího listu nabídky
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr - v elektronické podobě k zaslání
Závazný návrh smlouvy o dílo
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PŘÍLOHA Č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
Název

DEMOLICE OBJEKTU Č. P. 142 – 145 V JOSEFOVĚ DOLE, ČÁST OBCE
DOLNÍ MAXOV
2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název organizace
Sídlo/místo podnikání
Tel./fax
E-mail
IČ
DIČ
Spisová značka v obchodním rejstříku
Osoba oprávněná jednat za zájemce
Kontaktní osoba
Tel./fax
E-mail

3. NABÍDKOVÁ CENA
bez DPH

DPH

včetně DPH

4. MĚNA, VE KTERÉ JE NABÍDKOVÁ CENA V BODU 3. UVEDENA
CZK

5. OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA ZÁJEMCE JEDNAT
Titul, jméno, příjmení
Funkce
Datum
Podpis a razítko oprávněné osoby
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PŘÍLOHA Č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Jáá , níážže podepsánýá státutáá rníá žáá stupce uchážecž e (spolecž nosti):

IČČ O:
síádlo:
žástoupenýá :
uchazeč doplní do tabulky vlastní identifikační údaje

V souládu s „Výá žvou k podáá níá nábíádký“ cž estnež prohlásž uji, žž e splnž uji konkreá tníá níážže uvedeneá
kválifikácž níá prž edpokládý stánoveneá
žádávátelem v žádáá vácíách podmíánkáá ch verž ejneá žákáá žký máleá ho rožsáhu s náá žvem „Demolice
objektu cž . p. 142 – 145 v Josefovež Dole, cž áást obce Dolníá Máxov“ výpsáneá žádávátelem Obec
Josefuů v Duů l, IČČ O 00262391, se síádlem Josefuů v Duů l 218, PSČČ 468 44.
1)

základní způsobilost analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona

Zpuů sobilýá m není dodávátel, kterýá :
á)
býl v žemi sveá ho síádlá v posledníách 5 letech prž ed žáháá jeníám žádáá vácíáho rž ížá eníá
právomocnež odsoužen pro trestnýá cž in uvedenýá v prž íálože cž . 3 k tomuto žáá konu nebo
obdobnýá trestnýá cž in podle práá vníáho rž áádu žemež síádlá dodávátele; k žáhláženýá m
odsouženíám se neprž ihlíážžíá,
b)
máá v ČČ eskeá republice nebo v žemi sveá ho síádlá v evidenci dáníá žáchýcen splátnýá dánž ovýá
nedoplátek,
c)
máá v ČČ eskeá republice nebo v žemi sveá ho síádlá splátnýá nedoplátek ná pojistneá m nebo ná
penáá le ná verž ejneá ždrávotníá pojisž tež níá,
d)
máá v ČČ eskeá republice nebo v žemi sveá ho síádlá splátnýá nedoplátek ná pojistneá m nebo ná
penáá le ná sociáá lníá žábežpecž eníá á prž íáspež vku ná stáá tníá politiku žámež stnánosti,
e)
je v likvidáci, proti než mužž býlo výdáá no rožhodnutíá o uá pádku, vuů cž i než mužž býlá nárž íážená
nucenáá spráá vá podle jineá ho práá vníáho prž edpisu nebo v obdobneá situáci podle práá vníáho
rž áádu žemež síádlá dodávátele.
2)

profesní způsobilost analogicky dle § 77 zákona
 výá pis ž obchodníáho rejstrž íáku, nebo jineá obdobneá evidence, pokud jinýá práá vníá prž edpis
žáá pis do tákoveá evidence výžž áduje
 doklád o opráá vnež níá podnikát v rožsáhu odpovíádájíácíámu prž edmež tu verž ejneá žákáá žký,
pokud jineá práá vníá prž edpisý tákoveá opráá vnež níá výžž ádujíá:
á. prováá dež níá stáveb, jejich žmež n á odstránž ováá níá,
b. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

V ......................... dne ......................
………..………........................................................
jmeá no á funkce opráá vnež neá ho žáá stupce uchážecž e
podpis (rážíátko)
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Příloha č. 4:

SMLOUVA O DÍLO
č.
Název zakázky:

Demolice objektu č. p. 142-145 v Josefově Dole, část obce
Dolní Maxov.
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník")

Objednatel:

Obec Josefů Důl

Sídlo objednatele:

Josefův Důl 218 PSČ 468 44

Telefon / Fax, (e-mail) :

+420 483 381 096; 602870211; starosta@josefuvdul.eu

IČO:

00262391

DIČ:

Obec Josefův Důl není plátcem DPH

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena:

Janem Miksou – starostou obce

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Janem Miksou – starostou obce

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Janem Miksou – starostou obce

Zhotovitel:
Sídlo zhotovitele:
Zápis v obchodním rejstříku:
Telefon, fax, (e-mail):
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Odpovědná osoba:
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy
2 Předmětem smlouvy je: Demolice objektu č. p. 142 – 145 v Josefově Dole, část obce Dolní
Maxov, v rozsahu nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2. Podklady
Závaznými podklady k provedení díla jsou:
Tato smlouva
Nabídkový rozpočet
Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost
je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla
Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této
smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými
jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených
v cenové nabídce a činí:

Celková nabídková cena bez DPH

Kč

DPH 21%

Kč

Cena za dílo celkem vč. DPH

Kč
4. Termín plnění

Termín zahájení prací:

12.6.2017

Termín dokončení prací:

30.9.2017

V případě špatných klimatických podmínek, bude o stejný časový úsek, ve kterém bude nutné
stavební práce přerušit, posunut i termín dokončení prací.

5. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Dílo bude
zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí
budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a
bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a
převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a
obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídkovému
rozpočtu.
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6. Platební podmínky
Fakturace bude provedena na základě faktury po předání předmětu zakázky a podpisu předávacího
protokolu.
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřenou
osobou zadavatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje dodavatel v položkovém
členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle
platných předpisů.
Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dní ode dne průkazného doručení faktury potvrzené
pověřenou osobu zadavatele. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

7. Záruky a smluvní pokuty
Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět zakázky v délce 36 měsíců na stavební práce a to od
data podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.
Objednatel má právo účtovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za
prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý
den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli.
V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat a
objednatel je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z nezaplacené
částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ujednání
Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s
ní.
Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného
podpisu.
Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s
touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
Dnem předání staveniště zhotoviteli, je zhotovitel odpovědný za zajištění staveniště ve věci
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a zajištění staveniště proti vniknutí cizích osob. Viz
vyhláška 363 z 8/2005 a předpisů souvisejících.
Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
Obchodního zákoníku.
V…………………………………… dne ………….

Za objednatele:

V…………………………………… dne ………….

Za zhotovitele:
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