Výzva k podání nabídky
OBEC DOLANY
předkládá výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) na stavební práce

„Dolany – chodník od budovy OÚ k novému RD směrem na obec Křičeň“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZADAVATEL:
Telefon/fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:

Obec Dolany, Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem
Zastoupená p. Miroslavem Havránkem, starostou
724 770 580
info@obecdolany.cz
00273490
CZ00273490
Česká spořitelny a.s.
1205433349/0800
ugza4m5

Prohlášení zadavatele
Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka je, dle výše její předpokládané hodnoty a dle §
27, písm. b) zákona, určena jako veřejná zakázka malého rozsahu. Ve smyslu § 31 zákona
není zadavatel povinen dodržet postupy dle zákona s výjimkou ustanovení § 6 zákona, tedy
dodržení zásad transparentnosti a rovného zacházení. Tato veřejná zakázka není tedy
vyhlašována dle zákona, a to platí i tehdy, že zadavatel použije terminologii zákona.
A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací „Dolany – chodník od
budovy OÚ k novému RD směrem na obec Křičeň“.
Jedná se o nový chodník v celkové délce cca 113 m a šíři 1,55 m podél silnice III/3237,
předmětem prací je i odvodnění stávající komunikace. Součástí je i rekonstrukce dvou
stávajících vjezdů. Vlastní chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby („parketa“).
Rozsah prací je určen projektem č. zak. 12/1/19, zpracovaným firmou Ateliér malý okružních
křižovatek Pardubice z 6/2019 a výkazem výměr (slepým rozpočtem). Všechny uvedené
podklady jsou, v elektronické podobě, součástí zadávací dokumentace.
B. MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění je Pardubický kraj, obec Dolany, parcely číslo 8/1, st. 78, 645/1, 665/14 a
1435.
C. DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládané termíny plnění zakázky:
zahájení prací
polovina března 2021
dokončení prací
do 45 pracovních dnů od zahájení stavby
Termín předpokládaného zahájení plnění je určen zadavatelem, tento může být
posunut z objektivních důvodů, které mohou nastat při výběrovém řízení nebo při
přidělení státní dotace.
D. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
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Kvalifikaci splní účastník – dodavatel, který předloží:
1. Doklad o splnění základní způsobilosti – prokáže předložením originálu čestného
prohlášení (dle přílohy zadávací dokumentace), podepsaného oprávněnou osobou.
2. Doklad o splnění profesní způsobilosti
a) Dodavatel prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo podobné
evidence (je-li v ní zapsán). Doklad nesmí být starší 3 měsíců.
b) Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky – předloží kopii živnostenského listu nebo výpis z veřejné části
živnostenského rejstříku, požadovaná živnost – Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování.
c) Dodavatel uvede jméno osoby, která bude vykonávat při provádění stavebních prací
funkci vedoucího.
Zadavatel uzná doložení kvalifikačních předpokladů prostou kopií s tím, že u účastníka, se
kterým bude uzavírána smlouva, bude požadováno následně doložení ověřených kopií.
Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, bude vyloučen
z výběrového řízení.

.E. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Účastník doloží doplněný návrh smlouvy o dílo, přičemž použije přílohu ze zadávací
dokumentace.
Pojištění
Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 2 000 000 Kč. Ověřený
doklad o pojištění doloží před uzavřením smlouvy.
F. PLATEBNÍ PODMÍNKY, DALŠÍ PODMÍNKY A DOTAZY
Platební podmínky
Jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.
Další podmínky
Požadavky a informace uvedené v této zadávací dokumentaci jsou závazné, případné
nejasnosti je třeba si vyjasnit před podáním nabídky. Mylné pochopení neopravňuje
účastníka k požadavku na změnu nabídky, či úhradu nákladů.
Dotazy
Účastník je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace. Dotaz je nutno
zaslat zadavateli na jeho elektronickou adresu nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví písemně elektronickou poštou do dvou dnů
tazateli i všem dalším evidovaným účastníkům výběrového řízení.
G. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k řádnému a
včasnému dokončení díla. Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“, lze ji
měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě o dílo.
Účastník zpracuje nabídkovou cenu vyplněním všech položek slepého rozpočtu – výkazu
výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Celkovou výslednou cenu zapíše do krycího
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listu a smlouvy o dílo.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 1 011 417,-- Kč
bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, pokud nabídky překročí tuto
předpokládanou cenu. Jestliže bude mít nabídka mimořádně nízkou cenu, bude účastník
požádán o její zdůvodnění. Neodůvodní-li účastník mimořádně nízkou nabízenou cenu
písemně, nebo posoudí-li hodnotící komise zdůvodnění jako nedostatečné, bude nabídka
vyřazena z hodnocení.
H. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční lhůta je požadována minimálně 48 měsíců.
I. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští variantní řešení, každý uchazeč předloží pouze jednu nabídku dle
poskytnutých podkladů.
J. HODNOTÍCÍ KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena v Kč včetně DPH. Hodnocení proběhne
tak, že jednotlivé nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž
nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
K. OBSAH NABÍDKY A PODÁNÍ NABÍDKY
Obsah nabídky:
1. Kompletně vyplněný krycí list nabídky (příloha zadávací dokumentace) podepsaný
oprávněnou osobou.
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele podle bodu D.
3. Nabídková cena zpracovaná dle předloženého slepého rozpočtu – výkazu výměr.
4. Doplněný návrh smlouvy o dílo.
Podání nabídky
Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě, v jednom originálu s přiloženou kompletní
elektronickou kopií, nejlépe na CD.
Účastníci podají nabídku jedním z následujících způsobů:
- doporučenou poštou na adresu: Obec Dolany, Dolany 78, 533 04 Opatovice nad Labem
tak, aby zadavatel obdržel nabídku nejpozději 6. května 2020 do 12,00 hod
- nebo osobně dne 6. května 2020 v době od 9,00 do 12,00 hod. v kanceláři Obecního
úřadu v Dolanech.
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s uvedením účastníka, musí být označena
nápisem „Chodník Dolany“ – VZ – NEOTVÍRAT.
L. ZADÁVACÍ LHŮTA
Platnost předložených nabídek musí být minimálně do 31. 05. 2021.
M. HARMONOGRAM PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Vyhlášení zadávacího řízení
2. Termín pro podání nabídek

do 14. 04. 2020
06. 05. 2020 do 12,00 hodin
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3. Vyhodnocení a oznámení výsledků řízení
4. Podepsání smlouvy o dílo

do 22. 05. 2020
po přidělení dotace, pravděpodobně
I.Q.2021

N. DALŠÍ INFORMACE
1. Prohlídku místa plnění lze sjednat na telefonu 466 981 235, nebo 724 770 580, na den
28. 04. 2020.
2. Nabídky budou předloženy v českém jazyce.
3. Zadavatel si vyhrazuje měnit podmínky tohoto výběrového řízení, a právo výběrové řízení
zrušit.
4. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení,
nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají založeny u zadavatele.
O. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – POSKYTNUTÍ DOKUMENTACE
1. Obsah zadávací dokumentace
Listinná podoba:
- Výzva na veřejnou zakázku
Na CD:
- Výzva na veřejnou zakázku
- Projektová dokumentace č. zak. 12/1/19 z 6/2019, zpracovaná firmou Malé okružní
křižovatky Pardubice, Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení dle bodu D. 1. této výzvy.
- Slepý rozpočet (výkaz výměr)
- Návrh smlouvy o dílo
2. Poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci poskytl zadavatel vyzvaným účastníkům doporučenou poštou
(v obálce výzva v listinné podobě a CD s dalšími doklady dle bodu 1. tohoto článku),
případně předal přes datovou schránku.
3. Obsah zadávací dokumentace je zveřejněn na webových stránkách obce.

V Dolanech, duben 2020

Pavel
Kořínek

Digitálně
podepsal Pavel
Kořínek
Datum:
2020.04.15
07:48:38 +02'00'
4

Za zadavatele:
Pavel Kořínek
místostarosta obce

