OBEC NOVÉ SEDLO
Nové Sedlo, Farní 36, 438 01 Žatec
IČO: 00265292, č.ú.: KB 8328481/0100

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o veřejných zakázkách

Obec Nové Sedlo vyzývá tímto uchazeče k předložení nabídky na služby:

„Nové Sedlo – komunikace u nových rodinných domů“
Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupena:
IČ:

Obec Nové Sedlo
Farní 36, 438 01 Žatec
Petrem Sýkorou starostou obce
00265292

1 Vymezení předmětu zadávané zakázky:
Předmětem zakázky je zpevnění komunikace u nových rodinných domů v obci na p. p. č.: 574/17,
574/18 (ul. U hřiště) v k.ú. Nové Sedlo u Žatce a p.p.č.: 890/1, 891/2, 14 (ul. Polní) v k.ú. Nové Sedlo
u Žatce . Stávající povrch komunikace bude očištěn, položen vyrovnávací koberec a na tento
provedena finální vrstva komunikace (asfaltový povrch). Předpokládaný rozsah činností je uveden ve
slepém výkazu výměr, který přílohou zadávacích podmínek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 300 000,- Kč vč. DPH.

2 Obchodní podmínky:
Akce bude realizována na základě písemné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Součástí nabídky
bude podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 3).
Platba nebo platby budou probíhat na základě dodavatelem vystavených a odběratelem
odsouhlasených faktur, po realizaci celého, nebo části díla.

3 Technické podmínky:
Stavba bude prováděna dle schválených technologických postupů a v souladu s právními a
technickými normami platnými v ČR. Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití
v České republice - ES – prohlášení o shodě (Prokázání při předání díla).

4 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována dle výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je součástí zadávací
dokumentace. Celková cena díla bude zahrnovat veškeré náklady spojené s prováděním prací, na
dopravu, energie, apod.
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
V nabídce bude uvedena cena bez DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH.
Lze akceptovat pouze jednu nabídnutou cenu. Variantní řešení se proto nepřipouští.

5 Profesní kvalifikační předpoklady:
Součástí nabídky musí být kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu či jiné obdobné
evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Doklad musí prokazovat oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky. Plně postačí běžná kopie tohoto dokumentu.

6 Základní kvalifikační předpoklady:
-

dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání

-

vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

-

dodavatel není v likvidaci

Splnění těchto předpokladů prokazuje uchazeč originálem čestného prohlášení.

7 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka může být doručena osobně nebo poštou v zalepené obálce, která bude viditelně označena
nápisem „Výběrové řízení - Nové Sedlo – komunikace u nových rodinných domů“. Na obálce
budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (adresa, razítko apod.) nebo prostřednictvím datové
schránky eyabpv3 uvedením předmětu zprávy „Výběrové řízení - Nové Sedlo – komunikace u
nových rodinných domů“.
Nabídka bude zpracována dle poskytnutého výkazu výměr. Bude uvedena jedna nabídková cena za
kompletní dílo. Uchazeč ve své nabídce uvede dobu potřebnou pro provedení prací, přičemž
zadavatel předpokládá provedení prací v době od 07/2022 do max. 15. 9. 2022. Doba plnění bude
uvedena počtem kalendářních dnů.
Nepřipouští se variantní řešení nabídky. Uchazeč může nabídnout jen jedno řešení stavby s jednou
cenou.
Nabídka musí obsahovat kvalifikační předpoklady uvedené ve výzvě a musí být podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídky budou posouzeny z hlediska úplnosti kvalifikačních předpokladů. Při nesplnění jednoho nebo
více kritérií bude nabídka z výběrového řízení vyloučena.

8 Způsob hodnocení nabídek:
Jediným kritériem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny vč. DPH. Bude vybrán uchazeč s nejnižší
nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen bude jako vítězná stanovena nabídka
uchazeče, který podal svou nabídku dříve.

9 Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 16. 5. 2022 do 10:00 hodin.
Místem pro podání nabídek je adresa:
Obecní úřad Nové Sedlo
Farní 36
438 01 Žatec
Kontaktní osoba: Petr Sýkora, starosta obce
Datovou schránkou: eyabpv3

10 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoli v jejím průběhu.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

11 Přílohy
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Výkaz výměr
Příloha č. 3 – Návrh SOD

V Novém Sedle dne 4. 5. 2022

Petr Sýkora
starosta

