Tento projekt je spolufinancován ze zdroj Státního fondu dopravní infrastruktury
V rámci programu „Cyklistické stezky“ zam ené na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek
nebo z izování jízdních pruh pro cyklisty pro rok 2018
Název: Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajišt ní p ístupu k žst.Stratov

Textová ást

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na stavební práce:

Stezka pro chodce a cyklisty, zajišt ní p ístupu k zst. Stratov
ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
(VZMR),, . 1/2018
ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, v platném
zn ní (dále jen „zákon“). Je zadávána postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 zákona p i
dodržení zásad dle ust. § 6 zákona
zákona, které jsou i pro toto výb rové ízení závazné. Zadání této
zakázky je dle dokumentu Vnit
it ní sm rnice . 1/2017 “Sm rnice pro zadávání ve ejných zakázek
malého rozsahu“ skupina B,, v souladu s dokumentem „Pravidla
Pravidla pro financování výstavby nebo
oprav cyklistických stezek nebo z izování jízdních pruh pro cyklisty pro rok 2018
2018“. Pokud je
v této výzv obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle ttakového
ustanovení použit zadavatelem VZMR pouze jako dobrovoln zvolená forma v daném
zadávacím ízení (kterou je však povinen ú astník splnit)
splnit),
zadavatel postupuje dle ust. § 31
zákona.

Zadavatel:
OBEC STRATOV
se sídlem: Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
: 00239828
osoba zmocn ná k jednání ve v cech smluvních – starosta Josef Horvát

Telefon:
+ 420 325551461
e-mail :
obec.stratov@tiscali.cz
Kód státu:
CZ, eská republika
Kategorie zadavatele:
Ve ejný
Adresa internetového profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00239828
uverejneni.cz/profil/00239828
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A. Vymezení p edm tu ve ejné zakázky
Obec Stratov má zám r realizovat projekt „Stezka pro chodce a cyklisty, zajišt ní p ístupu k zst.
Stratov“, který je zam en na výstavbu nové dopravní infrastruktury pro p ší a cyklisty, která
zajistí bezpe nost a zejména komfort pohybu p ších a cyklist p i docházce/dojíž ce k
železni ní zastávce a umožní tak chodc m plynulý a bezbariérový pohyb v p idruženém prostoru
stávající silnice III/3316.
SO101 – Komunikace a zpevn né plochy. Jedná se o novou v ší ce 2,5 m, v režimu stezky pro
chodce a cyklisty, trasovanou od jižního okraje obce (od .p. 255) v p ímém sm ru k železni ní
zastávce Stratov v délce cca 437m.
Na za átku ešeného úseku, v prostoru bezprost edn p ilehajícímu k železni ní zastávce, bude
vn stezky vybudováno nové krátkodobé parkovišt .
V prostoru železni ní zastávky bude za stávajícím p íst eškem vybudována odstavná plocha
pro jízdní kola, dopln na vhodným mobiliá em, kde budou moci cyklisté p estupující na vlakové
spojení uzamknout svá jízdní kola. Za parkovišt m, v navazující trase stezky, bude z ízen
hospodá ský p ejezd stezky.
Stezka od hospodá ského p ejezdu posléze plynule pokra uje stávajícím terénem severn k
okraji obce. Od stani ení km 0,333 33 dochází vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu k
výrazn jšímu stoupání stezky. K zajišt ní komfortn jšího pohybu pro osoby s omezenou
schopností pohybu je tak vybudována paralelní komunikace v délce cca 110 metr a ší ce 1,5 m,
vyzna ená pouze jako stezka pro p ší. Konec stezky pro smíšený pohyb p ších a cyklist je
posléze plynule vyveden do prostoru obytné zóny navazující místní komunikace u .p. 255,
vymezená ást pouze pro pohyb p ších pak na stejnou komunikace navazuje v prostoru u .p.
146.
Povrch plochy navrhované stezky pro chodce a cyklisty bude proveden lokáln ze zámkové
dlažby, na v tšin délky pak s asfaltobetonovým krytem.
Odvodn ní zpevn ných ploch je ešeno p ným a podélným vyspádováním do zelen , kde bude
srážková voda p irozen zasakovat. V prostoru nového parkovišt bude srážková voda svedena
do nov navržené uli ní vpusti, která bude svedena do vsaku.
edpokládané hodnota ve ejné zakázky 2,7524 mil. K (bez DPH).
edpokládaná hodnota ve ejné zakázky byla stanovena jako p edpokládaná výše pen žitého
závazku zadavatele v i dodavateli vyplývající z pln ní ve ejné zakázky.
Detailní ešení viz. Projektová dokumentace „Stratov - stezka pro chodce, zajišt ní p ístupu k
zst. Stratov“, . zak. 15-092-2, 07/2016, Projekce dopravní Filip s.r.o., I 28714792, KAIT
0101915.
Dle podmínek Rozhodnutí – stavebního povolení vydaného M stským ú adem Lysá nad Labem
.j. OD/58402/17/Uh, dle podmínek stanovených v dokumentu Smlouva o nájmu VS
6458001917 Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace (pronajímatel) a Obec Stratov
(nájemce).
Hlavní p edm t:
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Chodníky a jiné zpevn né povrchy
Stavební práce na výstavb kanalizace

CPV: 45233000-9
CPV: 45233160-8
CPV: 45232400-6

Sou ástí pln ní ve ejné zakázky je vypracování dokumentace skute ného provedení stavby dle
vyhlášky . 499/2006 Sb. v platném zn ní, v po tu 2 paré v tišt né podob a jednou
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v elektronické form (Výkresová ást ve formátu DWG resp. DGN a vše PDF. Textová ást ve
formátu DOC resp. DOCX, XLS resp. XLSX a vše PDF).
Místo realizace je na území obce Stratov, k.ú. Stratov (756326), obce Ostrá, k.ú. Ostrá (713406).
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Výkaz vým r:
• Zadávací dokumentace obsahuje výkazy vým r jednotlivých prací, konstrukcí a dodávek
stavebních objekt a provozních soubor . V p ípad jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a
textovou ástí a výkazem vým r je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny
elektronická forma výkazu vým r.
• Zadavatel žádá ú astníky, aby v p ípad , že ve lh
pro podání nabídek zjistí nesoulad mezi
výkazem vým r s textovou a výkresovou ástí, bez zbyte ného odkladu o tomto stavu zadavatele
informovali formou žádosti o poskytnutí dodate ných informací, aby bylo možno p ípadné
rozpory vyjasnit ješt v pr hu lh ty pro podání nabídek.

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Požadavky na pln ní ve ejné zakázky p i realizaci stavby
i realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které spl ují požadavky vyhlášky .
268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve zn ní vyhlášek . 491/2006 a .
502/2006 a dále § 156 zákona . 183/2006 (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k
ejímacímu ízení pot ebnými certifikáty.
Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v d sledku provád ní prací
budou po provedení uvedeny dodavatelem do p vodního stavu, v p ípad zni ení nebo
nenávratného poškození budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.
Dodavatel je povinen sám zajistit na vlastní náklady povolení za ízení staveništ , místo uložení
ebyte ného materiálu a odpad vzniklých p i stavb a doklady p edložit p i p ejímce stavby.
Objednávky, práce, poplatky spojené s pronájmem silni ního pozemku, pop . záborem ploch,
jakož i pot ebná další schválení zajiš uje dodavatel na své náklady.
Zdroj energií (vody a el. energie) si zajistí dodavatel na své náklady.
ed zahájením p edávacího ízení dodavatel zajistí veškeré pot ebné zkoušky a doklady nutné
pro p evzetí stavby
- prohlášení o shod , atesty, certifikáty, revizní zprávy, protokoly o zkouškách
- stavební deník
Dodavatel po ukon ení stavby uvede zp t staveništ do p vodního stavu.
Dodavatel p ejímá v plném rozsahu odpov dnost za vlastní ízení postupu prací, dodržování
edpis o bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, kvalitu provád ných prací v etn celé stavby.
Všechny škody a ztráty, které p íp. na stavb vzniknou, jdou k tíži dodavatele, za všechny škody,
které vzniknou v d sledku provád ní stavby t etím, na stavb nezú astn ným osobám p íp.
zadavateli, zodpovídá dodavatel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
V p ípad , že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a p íjmení, specifická ozna ení zboží a služeb, které platí pro ur itou osobu,
pop ípad její organiza ní složku za p ízna né, patenty na vynálezy, užitné vzory, pr myslové
vzory, ochranné známky nebo ozna ení p vodu, umož uje zadavatel použití jiných, kvalitativn
a technicky obdobných ešení.
Poddodavatelský systém.
Pokud má ú astník v úmyslu plnit ást ve ejné zakázky pomocí jiné osoby (poddodavatele),
uvede ve své nabídce ásti ve ejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více
poddodavatel m a identifika ní údaje každého poddodavatele dle ílohy . 5. Pokud dodavatel
nemá v úmyslu zadat žádnou ást ve ejné zakázky poddodavatel m, je povinen tuto skute nost v
nabídce uvést.
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1. Vysv tlení zadávací dokumentace
astníci mohou požadovat vysv tlení zadávací dokumentace. Žádost o vysv tlení zadávací
dokumentace i zadávací dokumentaci musí být písemná (m že být i e-mailová) a doru ena na
adresu:
Eurokom plus, s.r.o., Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, + 420 724 889 415,
vrany@eurokomplus.cz
a to nejpozd ji do
Datum:
6. 2. 2018
Hodina:
12:00
Vysv tlení zadávací dokumentace v etn vlastního textu dotazu budou Dodavatel m odeslány
písemn , formou e-mailu, nejpozd ji t etí pracovní den od doru ení dotazu Dodavatele.
Zadávací dokumentace bude Dodavatel m, kterým nebyla zaslána spolu s Výzvou k podání
nabídky, zaslána, na základ jejich písemné žádosti, písemn formou dopisu nejpozd ji druhý
pracovní den od doru ení písemné žádosti Dodavatele.

B. Požadavky na jednotný zp sob len ní a
zpracování nabídky
Zp sob zpracování nabídky:
Nabídka bude podána písemn 1 x v originále a dále zadavatel žádá o p edložení 1 x v kopii
odpovídající originálu, dle formálních, technických a smluvních požadavk zadavatele. Sou ástí
originálu bude také ocen ný soupis prací (výkaz vým r) v elektronické podob (ve formátu .xls
nebo .xlsx na CD). Dále zadavatel žádá, aby sou ástí nabídky byl též 1x kompletní sken nabídky
na CD nebo DVD. Originál nabídky musí být na titulní stran ozna en slovem „ORIGINÁL“,
kopie musí být na titulní stran ozna ena slovem „KOPIE“. Nabídka, v etn veškerých
požadovaných doklad , musí být podepsána osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e.
V p ípad podpisu nabídky pov enou osobou doloží uchaze v nabídce p íslušnou plnou moc,
nebo jiný platný pov ovací dokument.
Nabídka bude svázána i jinak zabezpe ena proti manipulaci s jednotlivými listy v etn
íloh a zape et na tak, že všechny stránky v etn p íloh budou provle eny provázkem,
provázek bude zavázán na uzlík a ten bude p elepen na titulní nebo zadní (papírové) stran bílou
samolepící páskou. Nabídka nebude obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl. Všechny listy nabídky v etn p íloh budou ádn o íslovány, nabídka bude
opat ena obsahem s uvedením ísel stránek u jednotlivých kapitol.
V nabídce musí být uvedeny identifika ní údaje dodavatele. Nabídka obsahuje návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem i za dodavatele. Sou ástí nabídky jsou rovn ž
další dokumenty požadované zadavatelem.
Nabídka bude podána v obálce, která bude z eteln ozna ena nápisem
!!!SOUT Ž „Stezka pro chodce a cyklisty, zajišt ní p ístupu k zst. Stratov“ NEOTEVÍRAT!!!
Na obálce bude dále uvedena adresa dodavatele a jeho I .
Každý dodavatel m že podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek
samostatn nebo spole
s dalšími dodavateli, nebo je jinou osobou, jejímž prost ednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
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takovým dodavatelem vy adí. Dodavatele, jehož nabídka byla vy azena, zadavatel bezodkladn
vylou í z ú asti v zadávacím ízení.

Nabídka bude zpracována v následujícím po adí

1. Krycí list nabídky
Na krycím listu nabídky budou vypln ny všechny p edepsané údaje dle

ílohy . 2.

2. Obsah
Nabídka bude len na dle dále uvedených kapitol. V obsahu budou uvedeny všechny dále
požadované kapitoly nabídky a budou k nim p azena ísla p íslušných list (stránek).

3. Prokázání kvalifikace dodavatel
Kvalifikaci prokáže dodavatel (dále jen ú astník nebo dodavatel) podle výzvy k podání nabídek,
podle této zadávací dokumentace a v souladu se zákonem. Bude pevn spojeno s nabídkou. estná
prohlášení budou v nabídce doložena v originále ostatní doklady k prokázání kvalifikace v prosté
kopii. estné prohlášení k základní zp sobilosti bude podepsáno statutárním orgánem (viz.
íloha .4). Jde-li o právnickou osobu, estné prohlášení musí být podepsáno každým lenem
statutárního orgánu, rovn ž je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí toto estné prohlášení být podepsáno každým lenem.
3.1 Základní zp sobilost nespl uje dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech p ed zahájením výb rového ízení pravomocn
odsouzen pro trestný in uvedený v p íloze . 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný in
podle právního ádu zem sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nep ihlíží,
b) má v eské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný da ový
nedoplatek,
c) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na ve ejné zdravotní pojišt ní,
d) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti,
e) je v likvidaci (§ 187 ob anského zákoníku), proti n muž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§
136 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis ), v i n muž byla na ízena nucená správa podle jiného právního p edpisu
(Nap íklad zákon . 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 87/1995
Sb., o spo itelních a úv rních družstvech a n kterých opat eních s tím souvisejících a o
dopln ní zákona eské národní rady . 586//1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších
edpis , zákon . 363/1999 Sb., o pojiš ovnictví a o zm
n kterých souvisejících zákon )
nebo v obdobné situaci podle právního ádu zem sídla dodavatele.
3.2 Profesní zp sobilost
Dodavatel prokáže spln ní profesní zp sobilost p edložením kopií níže uvedených doklad :
a) Výpisu z obchodního rejst íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p edpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
b) Dokladu že je oprávn n podnikat v rozsahu odpovídajícímu p edm tu ve ejné zakázky, pokud
jiné právní p edpisy takové oprávn ní vyžadují.
Provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování
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c) Doklad osv ující odbornou zp sobilost ú astníka zp sobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prost ednictvím odbornou zp sobilost zabezpe uje, je-li pro pln ní ve ejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních p edpis .
Pro realizaci této ve ejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné zp sobilosti
edložením:
osv ení o autorizaci autorizované osoby v oboru „Pozemní stavby“ nebo
autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele v oboru „Dopravní stavby“ (v
ípad autorizovaného technika nebo stavitele je požadován obor nekolejová
doprava) podle zákona . 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt
a o výkonu povolání autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , v
platném zn ní (prostá kopie)“, zárove doloží vztah autorizované osoby k dodavateli.
Doklady prokazující profesní zp sobilost musí prokazovat spln ní požadovaného kritéria
zp sobilosti nejpozd ji v dob 3 m síc p ede dnem podání nabídky.
3.3 Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže spln ní technických kvalifika ních p edpoklad p edložením seznamu
významných stavebních prací obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce chodník ,
stezek pro p ší nebo pro cyklisty, nebo komunikací) provedených dodavatelem v posledních 5
letech (2/2013 – 2/2018) a osv ením objednatel o ádném pln ní, nejvýznamn jších z t chto
prací. Seznam uchaze doloží formou originálu estného prohlášení s uvedením rozsahu
stavebních prací v . uvedení ceny, místa a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Vymezení minimální úrovn kvalifika ního p edpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti p edm tu pln ní ve ejné zakázky:
Dodavatel spl uje technický kvalifika ní p edpoklad, pokud p edloží seznam realizovaných
zakázek v posledních 5 letech obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce chodník ,
stezek pro p ší nebo pro cyklisty, komunikací) a osv ení objednatel o ádném pln ní t chto
zakázek:
Nejmén 4 stavby obdobného charakteru (tj. výstavbu nebo rekonstrukci chodník ,
stezek pro p ší nebo pro cyklisty, nebo komunikací) jako je zadávaná ve ejná zakázka ve
finan ním rozsahu min. 1 mil. K bez DPH pro každou jednu stavbu.
Z toho musí být alespo :
2 stavební práce zam ené na výstavbu nebo rekonstrukci chodníku, stezky pro p ší
nebo pro cyklisty, nebo komunikace z betonové nebo kamenné dlažby o ploše min. 200
m2 pro každou jednu stavbu.
2 stavební práce zam ené na výstavbu nebo rekonstrukci chodníku, stezky pro p ší
nebo pro cyklisty, nebo komunikace, jejíž sou ástí byla pokládka asfaltobetonového nebo
živi ného krytu o ploše min. 500 m2 pro každou jednu stavbu
3.4 Ostatní informace vztahující se ke kvalifikaci
1. Prokázání ásti kvalifikace prost ednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat spln ní ur ité ásti kvalifikace požadované
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávn n spln ní profesní zp sobilosti nebo technické
kvalifikace v chyb jícím rozsahu prokázat prost ednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém p ípad povinen zadavateli p edložit:
a) doklady prokazující spln ní profesní zp sobilosti jinou osobou, dle l. 3.2.a);
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b) doklady prokazující spln ní chyb jící ásti kvalifikace prost ednictvím jiné osoby;
c) doklady o spln ní základní zp sobilosti dle 3.1. jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky nebo k
poskytnutí v cí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní
ve ejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele;
Dodavatel není oprávn n prost ednictvím jiné osoby prokázat spln ní profesní zp sobilosti
dle l. 3.2.a) - výpis z obchodního rejst íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
edpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být sou asn jinou osobou, jejímž prost ednictvím jiný
dodavatel v tomtéž výb rovém ízení prokazuje kvalifikaci.
2. Spole ná nabídka
Má-li být p edm t ve ejné zakázky pln n n kolika dodavateli spole
a za tímto ú elem
podávají i hodlají podat spole nou nabídku, je každý z dodavatel povinen prokázat
spln ní základní zp sobilosti a dále profesní zp sobilosti dle l. 3.2.a). Spln ní ostatní
kvalifikace tj. profesní zp sobilosti vyjma výpisu z obchodního rejst íku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní p edpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí prokázat
všichni dodavatelé spole .
V p ípad , že má být p edm t ve ejné zakázky pln n spole
n kolika dodavateli, jsou
ve ejnému zadavateli povinni p edložit sou asn s doklady prokazujícími spln ní
kvalifika ních p edpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou v i ve ejnému zadavateli a t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých
v souvislosti s ve ejnou zakázkou zavázáni spole
a nerozdíln , a to po celou dobu pln ní
ve ejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z ve ejné zakázky.
Požadavek na závazek podle v ty první, aby dodavatelé byli zavázáni spole
a nerozdíln ,
platí, pokud zvláštní právní p edpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí
sou asn ur it jednoho pov eného dodavatele (vedoucí ú astník sdružení), zp sob jeho
jednání, rozsah jeho oprávn ní jednat za ostatní dodavatele, kte í podávají spole nou
nabídku, kontaktní adresu pro doru ování [a to i v p ípad , že taková adresa bude shodná se
sídlem pov eného dodavatele (vedoucího ú astníka sdružení)] a kontaktní fyzickou osobu
etn telefonického a e-mailového spojení. Pov ení dle p edchozí v ty musí být v nabídce
doloženo ádnou plnou mocí v originále nebo v ú edn ov ené kopii.
3. Pravost a stá í doklad
V p ípadech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje p edložení prohlášení
dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být
sou asn podepsáno osobou oprávn nou jednat jménem i za dodavatele; pokud za
dodavatele jedná zmocn nec na základ plné moci, musí být v nabídce p edložena platná
plná moc v originále nebo v ú edn ov ené kopii.
Dodavatel je povinen prokázat spln ní kvalifikace ve všech p ípadech doklady
edloženými v originále nebo ú edn ov enými kopiemi t chto doklad , pokud tato
kvalifika ní dokumentace nestanoví jinak.
Doklady prokazující spln ní základní zp sobilosti a výpis z obchodního rejst íku musí
prokazovat spln ní požadovaného kritéria zp sobilosti nejpozd ji v dob 3 m síc p ede
dnem podání nabídky.
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4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
Zadavatel p edepisuje návrh Smlouvy o dílo v p íloze . 7. Vzorové zn ní smlouvy nesmí
dodavatel
nit, dopl ovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovn
stanoveno jinak. V p ípad , že dodavatel vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto
ustanovením, bude jeho nabídka vy azena pro nespln ní zadávacích podmínek.
Smlouva bude uzav ena podle § 2586 Ob anského zákoníku . 89/2012 Sb. Zhotovitel není
oprávn n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzav ené smlouvy o dílo t etím
osobám bez projednání s objednatelem a po jeho písemném odsouhlasení.
Návrh smlouvy o dílo musí být jednostrann podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem i za
dodavatele.
Zadavatel, resp. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v p ípad , že vybraný dodavatel
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skute nosti a m ly nebo mohly mít
vliv na výsledek výb rového ízení.
ílohou návrhu smlouvy o dílo musí být doložena p íloha . 1 Nabídkový položkový rozpo et.

5. Prohlášení dodavatele
Dodavatel v nabídce uvede výslovný odkaz na zadávací podmínky a zadávací dokumentaci s
prohlášením o jejich úplné akceptaci a dále prohlášení o tom, že: „Dodavatel si vyjasnil všechna
ípadná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této ve ejné zakázky, a že
všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené
údaje ov it.“
Dodavatel prohlášením jednozna
potvrdí, že: „Dodavatel je seznámen s podmínkami
staveništ a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na
cenu díla, že p edložená nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost
dodavatele není d vodem k pozd jší zm
ceny díla a termín jeho provedení“.
Dodavatel se také zaváže, že: „zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezm ní další
zhotovitele (poddodavatele) uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele, resp.
objednatele. Porušení tohoto pravidla m že být d vodem pro odstoupení objednatele od
smlouvy. Veškeré náklady spojené s p ípadnou zm nou poddodavatel nese zhotovitel.“
Pravdivost údaj obsažených v nabídce musí být potvrzena estným prohlášením, které bude
podepsáno osobou oprávn nou jednat jménem i za dodavatele (viz. íloha . 6).

C. Obchodní podmínky a podmínky zadavatele
1. Zp sob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková cena bude uvedena v CZK.
2. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu: Celou ástkou na základ ocen ní jednotlivých položek
ve výkazu vým r.
3. Zadavatel požaduje, aby dodavatel p i zpracování položkového rozpo tu, t.j. p i oce ování
neocen ného položkového rozpo tu, který obdržel jako sou ást zadávací dokumentace,
dodržel strukturu výkazu vým r a len ní na jednotlivé ásti dodávky a doprovodné práce
stavebního charakteru, ocenil bez výjimek veškeré položky a dodržel obsahovou nápl
výkazu vým r. V soupisu prací nebude dodavatel upravovat ani slu ovat jednotlivé položky
ani vým ry. Nespln ní t chto podmínek je d vodem k vy azení nabídky z výb rového ízení.
4. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.
5. Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou, jejíž sou ástí je zadávací
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dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše p ípustná«!

2. Platební podmínky
Fakturace po úplném dokon ení díla dle skute
provedených prací. Sou ástí faktury bude
soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
Splatnost da ového dokladu odsouhlaseného objednatelem bude 30 dní po jejím doru ení.
Platební podmínky jsou podrobn uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo, který tvo í závazný vzor
obchodních podmínek a p ílohu této zadávací dokumentace.

3. Ostatní závazné podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo ve ejnou zakázku zrušit kdykoli i bez udání d vod . Zadavatel
zruší ve ejnou zakázku také v p ípad , že nabídková cena p esáhne finan ní objem.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nabídku žádného ú astníka a ve ejnou zakázku
nerealizovat.
Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro dodavatele. Zadavatel m že termíny prodloužit,
ípadn práce p erušit.
Zadavatel a vybraný dodavatel mají právo od smlouvy odstoupit na základ podstatného
porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany dodavatele se také
považuje nepln ní dohodnutých asových termín .
Zadavatel si vyhrazuje právo uve ejnit oznámení o výb ru dodavatele, o vylou ení ú astníka i o
zrušení výb rového ízení na internetových stránkách obce a dále uve ejnit na profilu zadavatele
minimáln následující dokumentaci: protokol o otevírání obálek, protokol o posouzení
kvalifikace, zprávu o hodnocení nabídek, oznámení o výsledku výb rového ízení a písemnou
smlouvu se zhotovitelem, pop . její další dodatky.
V p edložené nabídce musí být v souladu všechny její ásti (smlouva, krycí list, atd.)
Doba realizace díla
Délka doby realizace díla není p edm tem hodnocení.
Dodavatel uvede celkovou dobu realizace díla v týdnech - doba pln ní ve ejné zakázky.
Minimální hodnota je 4 týdny, maximální hodnota je 16 týdn od písemné výzvy
objednatele/zadavatele.
Dodavatel doplní údaje o délce doby realizace díla do formulá e Obchodní podmínky viz.
íloha . 3 zadávací dokumentace.
Dodavatel není oprávn n podmínit navrženou dobu pln ní ve ejné zakázky žádnou další
podmínkou. Podmín ní nebo uvedení n kolika rozdílných délek doby pln ní ve ejné zakázky
vyjma výše požadované je d vodem k vy azení nabídky a vylou ení dodavatele.
Záru ní doba
Délka záru ní doby není p edm tem hodnocení.
Dodavatel uvede údaj o délce záru ní doby v m sících. Hodnota je 60 m síc .
Dodavatel doplní údaje o délce záru ní doby do formulá e Obchodní podmínky viz.
íloha . 3 zadávací dokumentace.
Dodavatel není oprávn n podmínit navrženou délku záru ní doby žádnou další podmínkou.
Podmín ní nebo uvedení n kolika rozdílných délek záru ní doby vyjma výše požadované je

Zadávací dokumentace

Strana 10 (celkem 12)

vodem vy azení nabídky a vylou ení dodavatele. Obdobn bude zadavatel postupovat
v p ípad , že dojde k uvedení délky záru ní doby v jiné veli in než v m sících
Pojišt ní odpov dnosti za škody:
Zadavatel požaduje doložení pojistné smlouvy na pojišt ní odpov dnosti za škody ve výši min.
nabídkové ceny dodavatele, vztahující se na p edm tnou ve ejnou zakázku. Pojistnou smlouvu
edloží dodavatel (resp. zhotovitel), s nímž bude uzavírána smlouva o dílo, a to nejpozd ji p i
podpisu smlouvy o dílo zadavatelem (resp. objednatelem). Výši pojistného pln ní uvede
dodavatel do Návrhu smlouvy o dílo.
Zhotovitel si je v dom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní
kontrole ve ve ejné správ a o zm
n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní
pozd jších p edpis , povinen poskytnout subjekt m provád jícím audit a kontrolu v souvislosti s
projektem všechny nezbytné informace a spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly.
Z d vodu získání dotace výše uvedeného projektu a z toho vyplývající možné kontroly
íslušných orgán se poskytovatel zavazuje pov eným osobám:
• umožnit kontrolu
• vytvo it podmínky k provedení kontroly,
• poskytnout jim pro provád ní kontroly sou innost,
• poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se této akce pot ebné k ov ení
pln ní rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4.

edpokládané termíny pln ní

edpoklad zahájení prací je cca …………………………………………

04/2018

5. Variantní ešení
Variantní ešení není povoleno.

D. Podání a hodnocení nabídek
1.

Podání a otevírání nabídek

Dodavatelé podají své nabídky osobn nebo poštou nejpozd ji dne 9. 2. 2018, do 12:00
hod. do podatelny Obecního ú adu Obce Stratov. Nabídky poštou se zasílají na adresu: Obecní
ad Obce Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem.
V p ípad podání nabídek osobn na podateln Obecního ú adu Obce Stratov, Stratov 90,
289 22 Lysá nad Labem.
Nabídky podané po uplynutí lh ty pro podání nabídek nebudou otev eny ani hodnotící
komisí posuzovány.
Nabídka bude doru ena v ádn uzav ené obálce, na které bude uvedeno ozna ení firmy, její
adresa, I a nápis:
!!!SOUT Ž „Stezka pro chodce a cyklisty, zajišt ní p ístupu k zst. Stratov“ NEOTEVÍRAT!!!
Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní v zasedací místnosti Obecního ú adu Obce Stratov,
Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem. 9. 2. 2018 v 12:10 hod. Otevírání obálek se v p ípad zájmu
že zú astnit vždy maximáln jeden zástupce dodavatele, pov ený plnou mocí v p ípad , že
se nejedná o jednatele spole nosti.
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Komise pro otevírání obálek otevírá obálky s nabídkami postupn podle po adového ísla a
kontroluje, zda nabídky byly doru eny ve stanovené lh .

2. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
V p ípad rozporu mezi cenou uvedenou v krycím listu a v návrhu smlouvy má p ednost cena
uvedená v návrhu smlouvy.

3. Posouzení nabídek
i posouzení nabídek bude posuzováno spln ní podmínek ú asti ve výb rovém ízení
uvedených ve výzv k podání nabídky a v této zadávací dokumentaci. V p ípad , že nabídka
nebude obsahovat všechny požadavky výše uvedené, bude nabídka vylou ena z hodnocení a
dodavatel bude z ve ejné zakázky vylou en.

4. Lh ta pro oznámení a rozhodnutí o p id lení
zakázky
Délka zadávací lh ty, po kterou jsou dodavatelé vázáni svou nabídkou, je stanovena na 90 dní.
Zadávací lh ta za íná b žet okamžikem skon ení lh ty pro podání nabídek a kon í dnem
doru ení oznámení zadavatele o výb ru nejvhodn jší nabídky.

5. Prohlídka místa pln ní
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa pln ní. Místa realizace ve ejné zakázky jsou voln
ístupná.

6.
CD

ílohy
s výkazem vým r
se vzorovými formulá i
íloha . 1 – Obsah nabídky (vzor)
íloha . 2 – Krycí list nabídky (vzor)
íloha . 3 – Obchodní podmínky (vzor)
íloha . 4 – Prohlášení o spln ní základní zp sobilosti (vzor)
íloha . 5 – Prohlášení – specifikace poddodavatel (vzor)
íloha . 6 – Prohlášení dodavatele (vzor)
íloha . 7 – Návrh smlouvy o dílo (vzor)
Projektová dokumentace „Stratov - stezka pro chodce, zajišt ní p ístupu k zst. Stratov“,
. zak. 15-092-2, 07/2016, Projekce dopravní Filip s.r.o., I 28714792, KAIT 0101915.

Stratov, dne 25. 1. 2018
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