Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce, zadávané podle § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Název veřejné zakázky: „Oprava

Zadavatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel.:
Bankovní spojení:
Technický dozor:

místních komunikací 2016.“

Obec Josefův Důl
Janem Miksou, starostou
Josefův Důl,Dolní Maxov čp.218,46844
00262391
483 381 096
2725451/0100 Komerční banka
Jaroslav Nechanický, tel: 606 153 976

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou:
a) Souvislá opravy místní komunikace : U Dvou skal.
b) Souvislá opravy místní komunikace : U Dvou skal – trhliny
c) Souvislá opravy místní komunikace : křižovatka
d) Souvislá opravy místní komunikace : U Dvou skal – trhliny
e) Souvislá opravy místní komunikace : Chodník u mostu
-Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 261.014,00 Kč vč. DPH.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky, zadávací lhůta:
Předpokládaný termín zahájení:
po podepsání smlouvy – předpoklad do 15. července 2016
Předpokládaný termín pro ukončení: 30. červenec 2016
Místem plnění jsou místní komunikace v kú : Josefův Důl
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena je cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení
díla včetně veškerých rizik a vlivů. Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu
výměr (příloha č. 3), který je nedílnou součástí výzvy. Nabídková cena bude uvedena v Kč,
v členění:
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nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a nabídková cena včetně DPH

- 2 5. Kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady
 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 2.
Profesní kvalifikační předpoklady
a) prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel
zapsán,
b) prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění.


Zadavatel požaduje pro plnění této veřejné zakázky pojistné krytí odpovědnosti za škody
způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč. K prokázání předloží dodavatel
platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát.

6. Obchodní podmínky:
Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění této
zakázky ve své nabídce: zejména cenu díla, harmonogram prací, záruky za dílo (min 5 let), platební
podmínky, denní sankce za nedodržení termínu dokončení díla (min 3 000 Kč) a denní sankce za
nedodržení lhůt odstranění vad a nedodělků (min 3 000 Kč).

7. Způsob zpracování a podání nabídky:
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom originále
s označením ORIGINÁL a jedné kopii s označením KOPIE a v jednom elektronickém vyhotovení.
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude pevně svázána tak, aby byla zabezpečena
proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně na Obecní úřad Josefův Důl čp.218 na adresu:
Obecní úřad Josefův Důl, Dolní Maxov čp.218 ,46844 v jedné zalepené obálce označené razítkem
firmy, heslem neotevírat - veřejná zakázka: „Oprava místních komunikací 2016.“
Lhůta pro podání nabídek končí 30. června 2016 ve 14:00 hodin.
Nabídka bude zpracována v požadovaném členění:
1) krycí list – příloha č. 1,
2) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 2.,
3) doklad k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů – výpis z OR, oprávnění
k podnikání (prostá kopie),
4) nabídková cena – oceněný výkaz výměr - příloha č. 3,
5) návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,
2

6) doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc).

- 3 8. Kritéria a způsob vyhodnocení nabídek:
Všechny nabídky, které budou zadavateli doručeny včas a budou splňovat zadavatelem stanovené
podmínky uvedené ve výzvě, budou posouzeny a hodnoceny.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je a) ekonomická výhodnost
nabídky.

1) Dílčí kritéria:
a) výše nabídkové ceny – hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená v návrhu
smlouvy, při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty,
váha 80 %,
b) doba plnění ve dnech - hodnocen bude celkový počet kalendářních dnů doby plnění ode dne
uzavření smlouvy do předání poslední části díla včetně těchto dnů, váha 15%,
c) záruční a sankční podmínky – hodnocen bude celkový systém záručních a sankčních
podmínek (délka záruky, podmínky odstraňování vad, výše smluvních pokut, rozsah
sankcionovaných skutečností apod.), váha 5 %.
2) Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů.
Nabídce bude u každého dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (výše nabídkové ceny, doba výstavby ve dnech)
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má
nejvhodnější nabídka maximální bodovou hodnotu (výše smluvní pokuty za nedodržení termínu
dokončení díla) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, která nelze vyjádřit
číselně (systém záručních a sankčních podmínek) sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující
nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k
nejvhodnější nabídce. Bude-li hodnotící komise považovat některé hodnoty uváděné v rámci dílčího
kritéria záruční a sankční podmínky za zjevně nepřiměřené, nebude k takovým hodnotám při
stanovení míry splnění dílčího kritéria přihlížet. Hodnocení podle bodovací metody provede
hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí
příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
(1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen "základní hodnotící
kritérium") je
b) nejnižší nabídková cena.
9. Otevírání obálek s nabídkami:
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Otevírání obálek komisí ustanovenou zadavatelem proběhne 30. června 2016 ve 14:05 hodin
v budově Obecního úřadu, Josefův Důl, Dolní Maxov čp.218 ,46844 v kanceláři starosty .Obálky
doručené po termínu budou uchazečům neotevřené vráceny zpět.

- 4 10. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit, případně snížit objem požadovaných prací
s ohledem na rozpočet zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit či doplnit návrh smlouvy.
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Námitky proti úkonům zadavatele se nepřipouštějí.
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na http://www.josefuvdul.eu/, výběrové
řízení.

V Josefově Dole dne 6. června 2016

Jan Miksa
starosta
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