Výzva k podání nabídek, zadávací podmínky a zadávací dokumentace (dále jen
„ZD“)
v souladu se Zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu

Zadavatel:
Název zadavatele:

Obec Křinice

Sídlo zadavatele:

55001 Křinice 45

IČO:

00653608

Osoba oprávněná jednat:

Libuše Rosová– starostka

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:
„Odstavná plocha u kontejnerového stání na čísti pozemku č. 4283
a 4284 v kú Křinice“
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1

Údaje o uchazečích
Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této ZD.
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Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o zakázku
malého hodnoty dle Pokynů.
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů MMR ČR. Předmětem řešení tohoto projektu je
Odstavná plocha u kontejnerového stání na části pozemku č. 4283 a 4284 v obci Křinice.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková maximální hodnota veřejné zakázky je 650.000,- Kč včetně DPH.
Zadavatel k tomuto uvádí, že celková hodnota veřejné zakázky, je stanovena jako maximální,
tzn. nabídky převyšující tuto hodnotu, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

4

Termíny a místo plnění zakázky
Termíny jsou následující:
Zahájení 1.11.2020
Ukončení realizace 30.9.2021
Místo plnění je vymezeno v příloze č. 2 této ZD.
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Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:
a) splnění základní způsobilosti
b) splnění profesní způsobilosti

6

Zadávací podmínky
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato ZD a její přílohy.

6.1

Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených ZD, a to buď na
základě žádostí uchazečů o vyjasnění ZD, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu ZD
zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací
dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou.

6.2

Vysvětlení zadávacích podmínek
Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek ze strany uchazečů musí být doručeny emailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!). E-mail bude
zasílána na starosta@krinice.cz a v předmětu e-mailu bude uvedený „Žádost o vysvětlení“ a
název zakázky „Odstavná plocha u kontejnerového stání na čísti pozemku č. 4283 a 4284
v kú Křinice“.
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Technické podmínky
Služba a dodávky musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace
stanovené ve smlouvě. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle
závazných a doporučených předpisů a metodik.
Služba a dodávky musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v ZD a musí být
v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného
pořadí:


české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,



evropská technická schválení,



obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,



mezinárodní normy, nebo



jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.



pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo
dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část,
kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil,
že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
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Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče.
 Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě
či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek.
Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány.


Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně
označena nápisem: „NEOTEVÍRAT – „Odstavná plocha u kontejnerového stání na čísti
pozemku č. 4283 a 4284 v kú Křinice“ Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
 Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení (originál svazku musí být označen
na titulní straně: „ORIGINÁL).
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Struktura podané nabídky
Nabídka bude zpracována v následující struktuře.

Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč předloží jednoduchý podklad. Takto vyplněný
Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění
zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.
Nabídková cena
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění
a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které
nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena
musí být platná až do celkového dokončení díla.
Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč vloží do nabídky svůj návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnu jednat
jménem či za uchazeče v jednom vyhotovení, kde SoD musí obsahovat záruční dobu 60
měsíců od předání díla.

10 Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.09.2020 v 11:00. Všechny nabídky musí být doručeny
do skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se podávají na adrese zadavatele.

11 Obchodní a platební podmínky
Dle zákona

12 Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je celková nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
Nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která splní všechny požadavky zadavatele a bude
obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH. Nabídky budou seřazeny dle nabídkové
ceny od nejnižší k nejvyšší.

13 Závěrečná ustanovení
 Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez udání důvodu.
 Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
 Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku
ucházet.
 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

V Křinicích 15.09.2020
Libuše Rosová– starostka
Přílohy:
Příloha č. 1.: Technologický popis
Příloha č. 2.: mapka s nákresem
Příloha č. 3.: Popis parkoviště

